Notulen MR vergadering 7 november 2016
1 – Opening
Olga opent de vergadering.
Aanwezig zijn: Pinar, Sheriena, Fatma, Marije, Wendy en Olga.
Afwezig is:
2 – Notulen
Notulen jaarvergadering 2016: Pinar moet eraan toegevoegd worden, verder
goedgekeurd.
3 - Post
Postvak legen, er is een folder binnen gekomen.
4 – Mededelingen directie/ personeel
Op de studiedag van 5 oktober hebben we gekeken naar schoolomgeving en hoe
deze aantrekkelijker te maken. Dit gaat ook nog met ouders gebeuren en in de
leerlingenraad.
5 – Mededelingen klassenouders/ OR
- Klassenouders: was een miscommunicatie, 1ste vergadering is op
woensdag 9 november.
- Ouderpanel komt op 10 november bij elkaar.
6 – Mededelingen GMR
7 – Te bespreken
➢ Evaluatie jaarvergadering:
• Opkomst lager dan vorig jaar (2015)
• Idee: samen met informatieavond doen en dan max. 30 min.
• Duidelijk en gestructureerd tot het financiële gedeelte en het
voorstel, daarna wat chaotisch.
• Locatie moet anders, bijvoorbeeld 1.20
➢ Jaarplanning:
Ter info, zie bijlage agenda.
➢ Vergadermomenten plannen:
• 26 januari 2017: 14.30 uur
• Maandag 13 maart 19.00 uur of donderdag 16 maart 14.30 uur
• Maandag 15 mei 19.00 uur of donderdag 18 mei 14.30 uur
• Donderdag 29 juni 14.30 uur
➢ Taken verdelen MR leden:
• Voorzitter: Wendy
• Notulist: Olga
• Penningmeester MR gelden: Marije
• Post: Sheriena en Fatma
• Communicatie: Pinar
➢ Financiën:
Meneer Joelfan is de nieuwe penningmeester, hij heeft alles
overgenomen van Selma Ozdimir. Inmiddels is er van alles opgestart
en zijn de eerste bedragen binnen. Meneer Joelfan schuift indien
nodig aan bij de OR, de gelden vallen vanaf nu weer onder de
Klassenouders/OR.
In de weekbrief moet nog een stukje komen voor de mensen die het
zelf over willen maken.

➢ Lijst aftredende leden:
• Schooljaar 16-17 (september/ oktober ’17): Olga Anthonijsz en
Sheriena Joemrati
• Schooljaar 17- 18 (september/ oktober ’18): Marije Taytay
• Schooljaar 18- 19 (september/ oktober ’19): Wendy de Koning,
Fatma Orhan en Pinar Korkmaz
➢ Foto nieuwe MR:
Foto is gemaakt en wordt op de website geplaatst.
➢ Lijst van aftreden:
• 15-16: Arenda Beekman en Fatma Orhan
• 16-17: Michelle Taverne, Saïda Akachar en Selma Özdimir
• 17-18: Olga Anthonijsz en Sheriena Joemrati
• 18-19: Marije Taytay
➢ Scholingsbehoefte MR:
Wendy wil graag een (echte) cursus volgen.
ACTIE: Marije zoekt het uit.
Volgende vergadering op 26 januari 2017: 14.30 uur
8.
•
•
•
•
•

Punten volgende vergadering:
Thema bijeenkomst
Algemene stand van zaken
Schoolplan
Financiën
Overleg Gerrit/ MR

