Notulen MR 019 CBS Het Kompas Vuren
Datum: 19-02-2018
Aanwezig: MR leden, gast Mark van Wingerden (ouder),
Afwezig: Luuc (met kennisgeving)
1. Opening
Wilma opent de vergadering en heeft een speciaal welkom voor Mark die als
belangstellende ouder en eventueel nieuw lid oudergeleding, de vergadering bijwoont.
2. Vaststellen agenda
Geen verdere aanvullingen.
3. Notulen MR 018
Deze notulen worden goedgekeurd en zullen op de website worden geplaatst. Actie
Margo/Annette
4. Actiepunten
Het actiepunt van MR vergadering 018 info stukje werving toekomstige leden
oudergeleding MR is uitgevoerd en heeft 1 reactie opgeleverd.
Geen verdere actie.
Luuc vragen om de nieuwe statuten voor de MR (Margo)
Vraag aan De GMR: is PIO een succes? (Pieter-Jan)
5. Mededelingen (Brede) school, Luuc
Luuc is met kennisgeving afwezig, maar heeft via de mail een aantal mededelingen gedaan:
● Tussenevaluatie bij bestuur over opbrengsten, financiën en personeel.
● Financiën zijn op orde
● Juf Annette Blom zal dit schooljaar niet meer voor de groep staan, maar de
arrangementen verzorgen
● Meester Boudewijn zal vanaf nu tot aan de zomervakantie op do en vr in groep 8
zijn.
● We proberen onze huidige onderwijsassistent Sanne ook in het nieuwe schooljaar
op onze school in te zetten.
● Margo licht het gesprek over de opbrengsten toe.
● Vraag aan luuc voor de volgende MR vergadering: Hoe staat het met de voortgang
van de speerpunten (kwaliteitsverbetering) van dit schooljaar?
6. Mededelingen vanuit de GMR
Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 zijn vastgesteld
Generatiepact is goedgekeurd
Vervroegd pensioenregeling is goedgekeurd
Er is een nieuw allocatiemodel
27 juni is de laatste vergadering van Pieter-Jan in de GMR
7. Rondvraag

Margo: kunnen we de laatste MR vergadering van dit schooljaar de taakverdeling
agenderen?
Wilma: vraag aan Mark: wat vond je van de vergadering.
Mark is enthousiast en geeft zich op als nieuw lid oudergeleding van de MR.
Aangezien Mark de enige kandidaat is wordt hij van harte welkom geheten m.i.v. schooljaar
2018-2019 als lid oudergeleding van de MR van CBS Het Kompas Vuren
Volgende vergadering : 7 mei 2018 om 20.00u
Laatste vergadering schooljaar 2017-2018: 4 juni 2018 om 20.00u
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