Notulen MR vergadering 8 september 2016, aanvang 20:00 uur

Aanwezig
Afwezig

: Monique, Ariëla, Rob en Maarten (gedeeltelijk)
: Corrie (met kennisgeving)

1. Rob opent de vergadering.
2. De nieuwe leden van de personeelsgeleding van de MR, Monique en Ariëla, worden welkom
geheten.

3. Er hebben zich geen ouders aangemeld als kandidaat voor de oudergeleding van de MR.
Corrie is daarom voor een termijn van 3 jaar herbenoemd als lid van de oudergeleding van
de MR.
4. Monique wordt benoemd tot secretaris van MR als opvolger van Rob. Rob is bereid Ans
op te volgen voorzitter van de MR, maar aangezien Corrie niet bij de vergadering aanwezig
is, zal Corrie eerst worden gevraagd of zij voorzitter wil worden.
5. De notulen van de vergadering van 27 juni 2016 worden goedgekeurd.
6. De MR zal via de Informatiebrieven de ouders meer gaan informeren over de
onderwerpen waarmee de MR zich bezig houdt. Rob zal een concept stukje voor de
komende Informatiebrief Nummer 2 maken en dit ter beoordeling rondsturen binnen de MR.
7. Er zijn geen aanvullende opmerkingen over de Onderwijsverbeterdoelen 2016-2017.
8. De oudergeleding van de MR prijst het team van de Wiekslag voor het met Marieke snel
hebben kunnen vinden van een goede kandidaat voor de vacature die Johan heeft
achtergelaten.
9. De Begroting voor 2017 zal door de GMR op 24 november 2016 worden besproken en
goedgekeurd. Maarten geeft aan dat de Begroting voor 2017 in beginsel vast staat. Binnen
de MR bestaat echter de wens de Begroting voor 2017 te kunnen beoordelen op de
volgende MR vergadering.
10. Adriaan van Zanten van Spectrum zal de leden van de MR informeren inzake de
procedure voor de opvolging van Maarten.
11. CBS De Wiekslag heeft een nieuwe website. Irene en Christine beheren deze website.
De notulen van de MR vergaderingen kunnen aan hen worden gestuurd om op de website te
worden geplaatst.

Einde vergadering om 21:15 uur.

