Notulen 24-4-2018
1. Notulen van vorige vergadering: Vanaf nu worden de notulen eerst bekeken door alle MR leden,
na instemming tijdens de volgende vergadering, worden de notulen verspreid.
2. GMR: Dit jaar zal de bestuurder Herman Wevers van Stichting Roos met pensioen gaan. Er zijn
gesprekken gaande met een eventuele nieuwe bestuurder.
3. MR reglement: Deze is getekend door voorzitter en directie. Hij zal op de website geplaatst
worden ter inzage aan ouders. Op deze manier zal de structuur van de MR duidelijker worden.
Samen als MR hebben we gesproken over ons eigen huishoudelijke reglement. Taken et cetera zijn
verdeeld.
4. Schoolgids: Schoolgids 2017-2018 is besproken met directie. Op- en aanmerkingen worden
meegenomen in de nieuwe schoolgids van 2018-2019, deze zal ter instemming aan de MR worden
voorgelegd als deze gereed is.
5. Jaarplan 2018: Is samen bekeken en besproken. Directie neemt op- en aanmerkingen mee voor het
nieuw te schrijven jaarplan 2019. Als deze gereed is, wordt hij ter instemming aan de MR voorgelegd.
6.Care schoonmaak: Er vinden gesprekken plaats tussen directie en Care, omdat de schoonmaak
ondermaats is. Deze gesprekken zullen de komende tijd voortgezet worden en hopelijk is dit snel
zichtbaar in de school.
7. PR MR: instemming om regelmatig een stukje in de nieuwsbrief te plaatsen, zodat we als MR meer
zichtbaar worden binnen de school. Ook zullen de agenda en de notulen vanaf nu op de website
geplaatst worden.
8. Schoolplein: de plannen rondom het schoolplein zijn besproken. Er worden een paar kritische
vragen gesteld die meegenomen gaan worden richting de pleincommissie. MR vraagt om duidelijk
overzicht kostenplaatje. Dit zal de volgende vergadering aangeleverd en besproken worden.
9. Parro app: directie heeft ervoor gekozen om deze op de langere baan te schuiven. Mede door de
nieuwe AVG wet die ingaat per 1 mei 2018. Eerst worden de ontwikkelingen afgewacht.

