Notulen Agenda MR vergadering 9 Wieken op maandag 25 november
2019
Aanwezig: Saar, Richard, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian
Afwezig met kennisgeving: Rachael
1. Opening.
Richard zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.
2. Agenda vaststellen
We bespreken wat er nog moet worden toegevoegd aan de agenda.
Sommige actiepunten worden verschoven naar de volgende vergadering.
3. Schoolbegroting
Naar aanleiding van de vorige vergadering komen er nog enkele
punten naar voren:
* de begroting is in de GMR van 5/11 behandeld en goedgekeurd.
* we stellen voor om als school een begroting per festiviteit aan te
geven, zodat de leerkrachten die een activiteit organiseren weten
welk budget ervoor beschikbaar is. Dit wordt aangeven op de
zgn. kaart voor desbetreffend evenement.
* Evelyn checkt hoeveel geld er beschikbaar is voor cultuur.
4. Notulen MR vergadering 30-10 -2019
De notulen worden goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken/mail
* Ingekomen mail van ouder.
Er is een mail gekomen met het verzoek om na te denken of de
schooldeuren na half 9 ook afgesloten kunnen worden.
De conclusie is dat we de deuren graag open houden.
Behalve dat het niet kan i.v.m. de brandveiligheid, is het lastig
om goed te organiseren en vinden we het niet gastvrij. We willen
graag dat mensen zich welkom voelen.
In het team wordt besproken dat we oog moeten hebben voor
mensen die onder schooltijd het gebouw binnen lopen en deze
aanspreken.
Richard beantwoordt de mail namens de MR.
* eetbeleid op school.
Siebrig informeert hoe andere scholen het doen.
Wat is de verantwoordelijkheid van ouders en wat van school. We
kunnen het niet dicht timmeren, maar willen wel een lijn uitzetten.
We gaan in het team bespreken hoe we dit gaan doen in school.
Ook de ouders van de MR informeren hiernaar.
*voorstel MR reglement .
We houden het laatste reglement van Lauwers&Eems aan,
versie 2011. De volgende vergadering bespreken we het
huishoudelijk reglement van de MR voor onze school.

*Verzoek beoordelen website.
De oudergeleding van de MR mailt hun bevindingen aan Siebrig.
*GMR 5 november
Siebrig informeert de MR over de volgende punten:
- Inventarisatie MR cursus wordt opnieuw gedaan.
- Activiteitenplan GMR
- Zorgpiramide .
De komende jaren wordt veel geïnvesteerd in de onderste laag,
basisvorming. De hoeveelheid zorguren die een school krijgt
hangt dan niet meer van het leerlingenaantal af.
- In 2023 wordt een krimp van 20 % voorspeld.
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7. Thema avond
We overwegen om een thema avond op school te organiseren, waarop
ouders verschillende workshops krijgen aangeboden. We nemen dit
mee in de enquête van januari om te peilen of er voldoende
belangstelling voor is.
8. Continu rooster evalueren.
De ouders van de MR gaan zich buigen over de
vragenlijst voor de enquête. Hier nemen we ook vragen over het eten in
mee en een aantal vragen voor de kinderen.
Na de kerstvakantie gaat het naar de ouders.
Evelyn zoekt uit wat een handig middel is voor de enquête.( bv.survey
monkey)
9. Rondvraag
10. Sluiting 21.30 uur
Nieuw mailadres: MR9wieken@lauwerseneems.nl
Volgende vergadering :
Maandag 20 januari 2020
Donderdag 26 maart
Woensdag 20 mei
Maandag 8 juni
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