Notulen
MR vergadering OBS De Sterrensteen
14 januari 2020
19:30 – 21:00 uur
Locatie: Siersteenlaan
Vergadering is belegd door de voorzitter van de MR: Gert-Jan Dutman (OL/VZ)
Deelnemers: Gert-Jan Dutman (OL), Lotte Verheggen (OL), Nynke Harsta (PL), Inge Weening (OL), Rinske
Swart (PL), Marlie Calandra (PL)
MKA: Monique Inja
Genodigden: Trees Mulder (OOG) aanwezig
Gaarne lezen:
Bijlagen:
I Notulen 19 november 2019
II Statuut GMR
III Huishoudelijk reglement 2015
IV Jaarplanning MR
Agendapunt

Notulen

1. Welkom
Vaststellen notulist

Gert-Jan heet iedereen welkom. Extra
voorstelrondje in verband met aanwezigheid
Marlie en Trees

2. Mededelingen

De volgende MR vergadering stond gepland op
25 februari. Op verzoek van de leerkrachten
deze graag verplaatsen naar een week later icm
oudergesprekken op 25 februari. Nieuwe datum
dinsdag 3 maart.
verzoek is om de stukken voor de vergadering
minstens 1 week vóór de vergadering aan te
leveren. Zodat we ons goed kunnen
voorbereiden.

3. Vaststellen Agenda & Notulen
A. Notulen 19 november 2019

Notulen 19 november vastgesteld.
A. Marlie blijft in de MR zo lang Masja afwezig
is.

4. Begroting
A. Toelichting op de begroting door Trees Mulder
B. bespreken begroting door MR

A. Trees legt uit hoe de begroting tot stand
komt, wanneer men er mee bezig gaat voor het
nieuwe kalenderjaar, waar rekening mee
gehouden moet worden, welke subsidies
gegeven (kunnen worden. De peildatum voor
het leerlingenaantal is 1 oktober. Vóór de
zomervakantie moet de voorlopige begroting
klaar zijn.
B. De begroting wordt tijdens de vergadering
globaal doorgenomen en op bepaalde punten
toegelicht.

5. Eigen onderwerpen MR
A. Huishoudelijk reglement
B. Jaarplanning
C. Activiteitenplan MR
D. Ouderbetrokkenheid

A. Huishoudelijk reglement en statuten zijn
verouderd. Huishoudelijk reglement moet
vernieuwd worden. De oudergeleding van de
MR gaat bezig om een nieuw/aangepast
huishoudelijk reglement in concept op te
stellen. In de volgende vergadering wordt deze
voorgelegd/besproken.
B: De leerkrachten van de MR gaan bezig om
de jaarplanning in concept op te stellen. In de
volgende vergadering wordt deze
voorgelegd/besproken.
C + D. Punten worden doorgeschoven naar de
volgende vergadering

7. Rondvraag

in de volgende vergadering graag ook een
update vanuit de GMR

8. Afsluiting rond 21:00 uur
Overige data: 1/10 - 5/11 - 14/1 - 3/3 - 7/4 - 19/5 & 16/6

