Agenda MR vergadering
Datum: donderdag 6 september 2018
Aanvang: 19:00 uur
Locatie: Personeelskamer
1. Welkom, mededelingen en ingekomen post
2. Vaststellen notulen - Vergadering 2 juli 2018
Notulen zijn goedgekeurd, deze worden op de site gezet. Tevens wordt het eindejaarsverslag op de
site gezet.
3. Update Huisvesting
Dit is besproken.
4. Algemene vergaderpunten
 Actieplan ouderbetrokkenheid
Besproken dat sommige ouders op de Arentschool zich niet gehoord voelen. Een aantal van deze
ouders komt ook niet op de ouder avonden, er is het idee geopperd om deze ouders één op één aan
te spreken.
Tevens is het idee geopperd om aan het einde van het schooljaar een borrel te organiseren voor alle
ouders die zich hebben ingezet voor de school. Deze ouders mogen zich vrij voelen om op de borrel
te komen en het jaar positief af te sluiten.
Overblijf blijft een punt van aandacht en wordt een agendapunt voor de volgende MR vergadering.
 Terugkoppeling Sociaal Veiligheidsplan
Dit wordt een agendapunt voor de volgende MR vergadering.
 Vrijwillige ouderbijdrage (bijeenkomst 30-8)
Er komt vanaf maandag 10 september een stand in de hal voor informatie over deze bijdrage. Er
wordt geflyerd, er hangt een woordweb aan de muur en er worden formulieren neergelegd voor
stichting Meedoen (en deze zijn voor zover mogelijk ingevuld).
5. Directie vergaderpunten
 School ondersteuningsprofiel(SOP)
Besproken.
6. MR Vergaderpunten
 Evaluatie Jaarverslag 2017-2018
Dit is doorgeschoven zodat alle aanwezigen de tijd hebben om dit door te lezen.
 Algemeen plan MR bespreken/aanvullen
Besproken.
 Scholingsbehoefte MR inventariseren
Roxanne Vermeulen wilt graag meedoen aan de MR cursus en neemt contact op met Ellen.
 Taakverdeling MR
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Voorzitter heeft aangegeven hulp te vragen wanneer dit nodig is. MR stemt hiermee in.
7. WVTTK
8. Einde vergadering
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