Notulen MR vergadering de Meerkoet 3 oktober 2017
Aanwezig: Wilma, Mieke, Joke, Renate, Richard en Tanja
Afwezig met afbericht : Sander

1) Opening/mededelingen
Renate opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Taakverdeling: Renate is voorzitter en Tanja notulist.
2) Vaststellen van de agenda
Wij behandelen de volgende punten: “informatie vanuit directie” en alles wat
verder ter sprake komt.
3) Ingekomen post
De ingekomen post wordt doorgenomen.
4) Informatie vanuit de directie/diversen
In de volgende nieuwsbrief zal er melding worden gemaakt van de site
meedoen.nl. Via deze site is het mogelijk voor gezinnen met een laag inkomen om
zich in te schrijven voor een bijdrage uit de meedoenregeling. Het doel is dat
volwassenen en kinderen mee kunnen doen met maatschappelijke, sociale,
sportieve en/of culturele activiteiten.
Wilma levert input aan voor de begroting aan. Tanja zal begroting binnen vier
weken doornemen met Wilma.
Renate wordt verzocht de agenda een week voor de vergadering te mailen aan de
MR leden.
5)

Diversen

Renate en Tanja gaan zich voorstellen op de website.
6) Vaststellen vergaderdata
28 november 2017, 16 januari 2018, 17 april 2018, 29 mei 2018, 26 juni 2018.
7) Verkiezingen/kandidaatstellingen MR leden
Renate treedt af eind juli 2018. Er zal een nieuw MR ouder lid geworven moeten
worden.

7) Wat verder ter tafel komt
Wilma zal nog met leerkrachten eten tussen de middag evalueren. Kinderen die
hun broodje niet op tijd op hebben mogen hun broodje in de klas opeten (mits er
een goed reden is dat het kind zijn broodje niet op tijd op heeft kunnen eten).
Voor de ouderavond inzake pedagogisch tact op 31 oktober 2017 hebben zich 7
ouders aangemeld.
8) Afsluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:30 uur.
Renate bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende vergadering
is gepland op 28 november 2017 om 19.30 uur in de lerarenkamer van De
Meerkoet.

