Vergadering MR
dinsdag 14-01-2020
Aanwezig: Frank, Suzanne, Judith, Joëlle, Yolan (GMR), Fieke
Afwezig: /

Mededelingen school/ouders
GMR 17 maart om 19.30 uur → Suzanne
Kascontrole Ouderraad
Vicky heeft de taak van penningmeester neergelegd. Carin van de Velde is de
nieuwe penningmeester.
Judith heeft een overzicht gemaakt inkomsten - uitgaven.
Inkomsten ouderbijdrage + inkomsten bar bij activiteiten.
Uitgaven zijn niet meer dan de inkomsten.
Voorstel van de ouderraad om de ouderbijdrage te verhogen is niet nodig.
Voorstel om kascontrole jaarlijks in september door de oudergeleding van de MR
laten doen ⇒ akkoord.
Computer-protocol
Bij elke school heel divers in werkwijze.
Kinderen weten wat ze wel mogen,niet zozeer wat ze niet mogen.
Consequenties zijn niet direct duidelijk voor de kinderen.
3 losse voorvallen in de afgelopen 2 jaar.
Ingebrachte punten (informatie van Yolan Mekel over GMR)
Volgende week vergadering GMR staat in het teken van de begroting en kwartaalverslag
Q3.
Huishoudelijk reglement → op de agenda van het volgend overleg
Reglement MR → Aanpassing bij artikel 3: minimaal 4 leden bij <200 leerlingen
Relatie GMR ←→ MR: in verleden weinig tot geen afstemming tussen beide organen
Vernieuwde GMR → * bestaat uit 8 leden (4 personeel en 4 ouders), er komt binnenkort
een vacature voor de personeelsgeleding binnen de GMR
* meer contact zoeken met de MR
* 2 bijeenkomsten per jaar waarbij MR uitgenodigd wordt
* GMR vergaderingen zijn open om bij te wonen voor alle MR leden
* Scholing voor MR leden die verder gevorderd zijn

Gelden van Kind op 1 worden per 1 januari 2020 door Archipel zelf verdeeld. GMR heeft
vragen over hoe dit verdeeld wordt.

Aanmelden 3-jarigen
Voor 1 februari moet de school weten wie er voor 1 oktober 4 jaar worden en dus
naar school komen.
Samenwerking met KOW hierin.
Rondvraag
Elke MR heeft een budget van 927 euro per kalenderjaar: wat willen hiermee?
- lidmaatschap VOO
- scholing leden
- teamvorming activiteit
- avond voor ouders (met spreker)
- bedankjes voor leden MR per schooljaar
Fieke stuurt begroting naar Judith

Werkgroep Groene Schoolplein (Loes, Hendrikje, Femke, Frank, Monique)
- Afgelopen vrijdag bij elkaar geweest
- Tekening laten maken
- Subsidie IVN kan nog worden ingediend (met input van leerlingenraad)
- Leerkrachten gepeild wat wij willen
We worden graag op de hoogte gehouden.
Volgende vergadering
Wordt verzet van 7 naar 14 april
Op de agenda staat:
- Formatieplan
- Huishoudelijk reglement
- Activiteitenplan
Jaarverslag 2019-2020 voor vergadering 9 juni maken

