Medezeggenschapsraad Tafelronde
Aanwezig
Afwezig
Datum
Waar

Datum

Ingrid, Janneke, Marieke, Agnes, Marie-Louise & Manon
17-01-2017
Tafelronde locatie Koning Karelpad 19.30-21.30

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

Wie

De actiepunten uit de vorige notulen blijven staan, omdat we een vergadering zonder MT hebben
gehad.
24-11-2016
t.z.t
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016

Jaarverslag 2015-2016
Huishoudelijk regelement aanpassen als MZR KPOA veranderd.
Monique vragen alle MR leden eraf halen
Manon notulen op de website 06-09-2016
Hans plaatst stuk MR in het ridderspoor
Vast agendapunt: communicatie naar ouders

Agendapunt

Wie

Opening
MR
Communicatie

Manon
Allen

Toelichting
Hoe wordt de MR beter zichtbaar voor
ouders binnen de school?

bijl

Agnes
Manon
Manon
Hans
Manon

Notulen
We willen graag dat de MR meer gaat leven en beter
zichtbaar wordt voor ouders.
Op beide locaties verzorgen de PMR leden een prikbord.
Daarop kunnen ouders vinden wie er in de MR zitten, wat
de MR doet, de notulen van vergaderingen en het emailadres van de MR.
Janneke & Ingrid schrijven hier een stukje over voor in het
ridderspoor.
Daarnaast hebben we besloten dat we na elke vergadering een stuk schrijven dat in het ridderspoor geplaatst kan
worden. Dit zal Marieke gaan doen.

Jaarplan

Allen

Pleinwacht

Ingrid

MR statuut +
MZR

Marieke

Heeft KPOA deze documenten up-todate?

GMR

allen

Geen communicatie met GMR

Vergaderdatum

Manon

Is het mogelijk om de vergadering van
21 juni te verplaatsen naar 14 juni?

Er is een jaarplan gemaakt door de MR leden waarin punten geordend staan die we als MR aan bod willen laten
komen.
Ouders zien veel incidenten gebeuren na 15.15 op het
schoolplein. Het advies is om met Nardy te bespreken of
er pleinwacht na 15.15 geregeld kan worden.
Manon zal dit met Nardy bespreken.
Op KPOA inside staan deze documenten met datum t/m
2017.
Wanneer verlopen deze documenten?
Agendapunt voor 22-02-2017
Agnes vraagt aan Willemien wie contactpersoon is van de
GMR, of zij een jaarplanning hebben en een vergaderrooster. We willen graag structureel de notulen kunnen bekijken of ontvangen.
Martijn is gemaild of hij belangstelling heeft om in de GMR
te gaan. Hans heeft ook contact met een ouder om te polsen of hij/zij in de GMR wil.
Voor de MR is dit geen probleem. Hans wordt door Manon
op de hoogte gebracht.

Begroting

Manon

Begroting bekijken, vragen formuleren
voor vergadering van 22-02-2017.

Aan dit punt zijn we niet meer toegekomen.
De begroting wordt gemaild door Manon.

Relflectie
Sluiting

Punten ordenen die de MR de komende vergaderingen aan bod wil laten
komen.
Op locatie KK is er na 15.15 geen toezicht van leerkrachten op het bovenbouw plein.
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Actiepunt

Wie

