MR-vergadering
Datum: 25-9-2018
Tijdstip: 19.00 uur – 20.30 uur
Voorzitter: Ilse
Notulist: Ria
Uitgenodigd: MR-leden , Ellen vanuit de OR
AGENDA
Nr.

Onderwerp

Door

Status/ opm.

1

Opening

Ilse

Ilse opent om 19:00 uur de vergadering
Ellen (OR) heeft zich afgemeld
Maarten geeft aan om vóór 20:00 uur
te willen vertrekken i.v.m. een MR vergadering op het Lover

2

Notulen vorige vergadering

Ieder

d.d. 26-6-2018

Ilse: jammer dat er bij de Kick-off
bijeenkomst van 10 sept. nog steeds
negatieve geluiden afgegeven worden
De notulen van 26-6-2018 wordt
vastgesteld

3

SHP

Ieder

Een ieder heeft dit bekeken en Maarten
geeft enige toelichting
*ouders kunnen op termijn een
bewuste schoolkeuze maken (wat past
bij mijn kind)
*3 verschillende concepten maar géén
concurrentie bij de basisscholen
*professionele leergemeenschap in
cluster Asten
*aannamebeleid indien mogelijk
zonder wachtlijst
*samenwerking met het V.O.
De gezamenlijke droom van de
directeuren wordt op donderdag 4 okt.
gedeeld met alle M.R. leden
(Ilse, Leontine, Rob en Ria zullen hierbij
aanwezig zijn)
Ilse is van mening ook de ouders te
betrekken bij het huisvestingsplan.

Op 4 okt. bespreken hoe andere
scholen hiermee omgaan!!
Om nieuwe ouders te informeren is het
zinvol om het Werkplan Huisvesting
Asten op de website van Prodas te
plaatsen!
4

Mededelingen vanuit OR

Ellen

Namens de O.R. is er een attentie naar
Suzanne gestuurd

5

Verslag GMR 3-7-2018

Ieder

Hierbij zijn geen op/aanmerkingen

6

Mededelingen vanuit directie

Maarten

*Inhoud begroting wordt voorgelegd,
kort besproken en voor gezien
ondertekend
*goede doel sponsorloop 7 november
St. Maarten Noordkaap Callange
*Studiedag 17 sept. Cluster Asten stond
in het teken van verbinding;
verslag werd met tekeningen
weergegeven

7

MR reglement

Ilse

Ilse en Rob gaan het M.R. reglement
invullen/ aanpassen
Komende vergadering agenderen en
bespreken
Zinvol om een aspirant-M.R. lid in een
vroeg stadium als toehoorder mee te
nemen?

8

Schoolconcept

Maarten

Dit komt volgende M.R. vergadering
terug

9

Rondvraag

Ilse

Geen punten voor de rondvraag

