Verslag MR vergadering dd. maandag 04 november 2019; aanvang 19:00 uur
Aanwezig: Rijanne, Sjoerd, Renee, Hilde, Loes

1. Opening
Sjoerd opent de vergadering om 19:00 uur.
2. Verslag vergadering dd. 16 september 2019
Agendapunt 17: afscheid Meike als lid MR toevoeging: Brenda bedankt Meike namens team.
Nav vorige vergadering agendapunt 5: Gerard Hiddink heeft de begroting van Kromme
Akkers naar ons opgestuurd. Volgende vergadering heeft iedereen dit document gelezen en
komt het op de agenda.
Het verslag is goedgekeurd
3. Vaststellen agenda
Rijanne schuift aan voor punt 8: vacature Brenda, dit zal eerst als agendapunt behandeld
worden.
4. Mededelingen
Er is niemand op de zakelijke ouderavond geweest.
5. Continue rooster
Het team wil zich hier in gaan verdiepen. Dit onderwerp komt volgende week op de agenda
in de teamvergadering. Volgende MR vergadering komt dit terug op de agenda.
6. Evaluatie schooljaarplan
Aris heeft getekend voor akkoord.
7. Schoolgids (handtekening voor akkoord)
Dit is getekend voor akkoord.
8. Fijn leren | Project Nieuwe Akkers
Er is overleg geweest met de oorspronkelijke leden van projectgroep nieuwe akkers. Er is een
kartrekker nodig om subsidies en fondsen aan te gaan vragen. Binnen de oorspronkelijke
groep zitten geen kartrekkers. Deze vraag wordt nu bij de dorpsvereniging neergelegd omdat
de vraag voor een breed bruikbaar gebouw ook uit het doorkomt. Mintsje neemt contact op
met de dorpsvereniging.
9. Vacature Brenda
Er wordt deze week een BAC samengesteld. Er komt een open vacature.

Maandag 18 november is de eerste bijeenkomst van de BAC. De leden van de BAC zijn dan
bekend: 1 ouder, 1mr lid, 1teamlid directeur en iemand van bestuur.
10. Gesprek bij het hek
Het is rustig bij het hek.
11. Rondvraag
Hilde vraagt of er nog punten zijn voor de GMR. De notulen van de GMR worden niet door
iedereen ontvangen. Hilde vraagt hier morgen naar.
12. Datum volgende MR vergadering
Maandag 9 december 2019, aanvang 19:00 uur.
13. Sluiting
Sjoerd sluit de vergadering om 20:35 uur.

