Besluiten/Afsprakenlijst MR 2018-2019
Nummer
2018-2019/1

Datum
01-10-2018

2018-2019/2

01-10-2018

Onderwerp
Besluitenlijst schooljaar 20172018Secretaris MR

2018-2019/3

01-10-2018

Volgende vergadering

2018-2019/4

19-11-2018

Gezamenlijke vergaderingen
van MR Martinus en Cath.
Labouree

2018-2019/5

19-11-2018

Informatie vanuit directie
m.b.t. de fusie

2018-2019/6

19-11-2018

Werkverdelingsplan

2018-2019/7

19-11-2018

Nieuw lid MR schooljaar 20192020

2018-2019/8

19-11-2018

2018-2019/9

28-1-2019

Nieuw ouderlid MR schooljaar
2019-2020
Intentiebesluit fusie bs.
Martinus-Cath.Labouree

2018-2019/10

28-1-2019

Intentiebesluit fusie bs.
Martinus-Cath.Labouree

2018-2019/11

28-1-2019

Fusie effect rapportage (FER)

2018-2019/12

28-1-2019

MR vergaderingen cluster
Beek

2018-2019/13

28-1-2019

GMR – mailadressen
oudergeleding

Besluit/Afspraak

Annelies neemt volgend schooljaar
deze taak over
De vergadering van 19 nov. a.s. vindt
plaats op de Cath. Labouree, aanvang
19.00 uur
De gezamenlijke vergaderingen van MR
Martinus en Cath. Labouree worden
gepland van 19.00 tot 20.00 uur
waarna iedere MR afzonderlijk kan
overleggen
Op 6 december wordt de MR schriftelijk
geïnformeerd over het gesprek dat de
directie heeft gevoerd met Kindante
m.b.t. de stand van zaken omtrent
nieuwbouw en het te volgen pad
Het p.g. van de MR informeert het team
over dit plan en inventariseert de
bevindingen
Het p.g. legt dit voor aan het team en
bespreekt hierbij ook de aanpassingen
voor de normjaartaak
Marga en Annelies schrijven voor de
zomervakantie verkiezingen uit
Bob en Danielle nemen contact op met
dhr. Weijman, Kindante, i.v.m.
aanpassen/herzien format
intentiebesluit
Michael en Marga zullen het
intentiebesluit voorzien van een
handtekening
In de volgende gezamenlijke MR
vergaderingen zullen de voorwaarden,
bedoelde en onbedoelde effecten,
besproken worden
Marga neemt contact op met de MR
van de Kring en ons voorlopig afmelden
voor deze gezamenlijke vergadering, wij
zien er weinig meerwaarde in en zijn
bovendien druk met de MR Cath.
Labouree i.v.m. Fusie
Bob zal de mailadressen van de
oudergeleding doorgeven aan de GMR
i.v.m. stemmen op nieuw ouderlid GMR

Besluiten/Afsprakenlijst MR 2018-2019

2018-2019/14

28-1-2019

Beleidsnota Nederlands aan
anderstaligen Kindante

2018-2019/15

28-1-2019

Voorzittersoverleg

2018-2019/16

28-1-2019

MR vergadering

2018-2019/17

18-3-2019

Datum volgende MR
vergadering

2018-2019/18

18-3-2019

Uitnodiging dhr. Wijnants en
mw. Bronkers Kindante

2018-2019/19

18-3-2019

Informeren ouders

2018-2019/20

18-3-2019

Documenten volgend
schooljaar ( schoolplan etc.)

2018-2019/21

18-3-2019

Uitnodigen nieuw MR lid
Personeels geleding

2018-2019/22

13-5-2019

Gezamenlijke vergaderingen
van MR Martinus en Cath.
Labouree

2018-2019/23

13-5-2019

Vergaderdata volgend
schooljaar

2018-2019/24

13-5-2019

Vergaderdag

2018-2019/25

13-5-2019

Schoolgids

2018-2019/26

13-5-2019

Etentje afsluiting schooljaar
2018-2019

2018-2019/27

13-5-2019

Etentje MR Cath. Labouree en
Martinus

MR leden hebben hier geen op of
aanmerkingen over, Marga geeft dit
door aan de GMR
Marga zal 13 februari a.s. hier aan deel
nemen
De volgende vergadering is gepland op
18 maart a.s. en zal plaatsvinden op de
Cath. Labouree, aanvang 19.00 uur
Marga laat Rob weten dat de volgende
vergadering, die gepland staat op 13
mei, doorgaat
Bob nodigt dhr. Weijman en mw.
Bronckers uit voor de MR vergadering
van 13 mei of 11 juni i.v.m. de FER
Danielle informeert bij mw. Goldsteijn
Kindante over het hoe en wanneer de
ouders moeten worden geïnformeerd
omtrent het fusie intentiebesluit
Bob mailt deze documenten naar de
MR leden die vervolgens digitaal
kunnen reageren hierop
Marga nodigt Maurice uit voor de
laatste MR vergadering van dit
schooljaar
De volgende gezamenlijke vergadering
zal plaats vinden in het nieuwe
schooljaar. Een datum wordt nog
gepland.
De vergaderdata van schooljaar 20192020 zullen worden aangepast aan de
vergaderdata van de GMR. Karin zal
navraag doen wanneer deze zijn en zal
ze doorgeven aan Ria. De
vergaderingen van de MR zullen
plaatsvinden voorafgaand aan de
vergaderingen van de GMR.
De vergaderingen van de MR zullen
blijven plaatsvinden op de
maandagavond.
De schoolgids 2019-2020 wordt
goedgekeurd.
Het afsluitende etentje schooljaar 20182019 zal plaatsvinden op dinsdag 2 juli
a.s. Rob zal dit organiseren.
Begin volgend schooljaar zal dit etentje
gepland worden in overleg met MR
Cath. Labouree.
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2018-2019/28

13-5-2019

Datum volgende MR
vergadering

De volgende MR vergadering zal
plaatsvinden op dinsdag 11 juni a.s. om
18.30 uur.

