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Opening door Jarl, notulen volgen via Willeke
Opening MR Liduina door Marieke
a. Korte uitleg Quickscan avond voor de ‘afwezigen’ van die avond
i. MR is puur ter goedkeuring van beleid, niet voor de uitvoering (uitkomst Quickscan)
Schoolplan
a. wordt nog een keer gestuurd naar MR leden. Is wel gestuurd door Arnold maar naar MR mailadres,
daar heeft nieuwe secretaris nog geen toegang toe.
b. Arnold stuurt Schoolplan ter controle (reeds verstuurd). Actie Allen + voor herfstvakantie
opmerkingen doorgestuurd aan Arnold
c. Edwin vraagt Eelco om toegang MR mailadres. Reeds gedaan en gekregen.
d. Arnold meldt dat er aan een leaflet/brochure “korte versie Schoolplan” gewerkt wordt.
Jaarplan:
a. Er zijn diverse geringe aanpassingen gewenst aan jaarplan. Ook zijn er nog vragen over Juno Jaarplan.
i. Arnold heeft de aandachtspunten genoteerd en past het Timor jaarplan aan.
ii. Geertje heeft de aandachtspunten en vragen genoteerd en vraagt Suzanne dit te wijzigen en
te beantwoorden.
b. Hoe wordt getoetst of beleid in jaarplan ook werkt/behaald wordt? Is MR hier voor?? Marieke vraagt
Jannie (Coach)
i. Evaluatie is in ieder geval opgenomen in jaarplanning MR voor april.
Datum geprikt voor MR Diner ter ere van afscheid Eelco
a. 28 oktober bij De Ripper
b. Bea reserveert
c. Eelco is present
Mededeling Arnold:
a. In januari komt punt op agenda over “TSO/NSO en vreedzame school”  zie jaarplanning MR
Afspraak agenda vaststellen en te lezen documenten/info
a. Arnold en Marieke gaan 2 weken voor vergadering samen zitten en stellen agenda op en zorgen voor
distributie van documenten/info die nodig zijn voor de vergadering. Zo kan iedereen zich goed
voorbereiden en tijdens de vergadering kunnen we dan meer slagvaardig zijn.
b. Iedere MR vergadering een korte update over de status/voortgang Jaarplan door Arnold.
Bijeenkomst PO-ZK OPR informatiebijeenkomst 27 oktober:
a. Gezien de volle agenda’s van aanwezige MR-leden is het de vraag of Miriam aanwezig wil en kan
zijn??? Zie e-mail van Willeke en reminder van Arnold
Sluiting

Vergader data 19.30 – 21.30

