Notulen MR-vergadering
Woensdag 30 oktober 2012 in Vlissingen
Aanwezig:

Klaas van den Buuse (gesprekspartner), Ineke Wijkhuijs (voorzitter),
Daniël Trapman, Alex Maas, Saskia Eggermont (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Ineke van Pelt, Roos Stroo
Afwezig zonder kennisgeving: -

1. Opening
Ineke W. opent om 19.40 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De gebruikelijke MR-magazines zijn binnengekomen en zullen verspreid worden onder de
ouders van de MR.
Er is, namens de MR, een instemmingsbrief voor het zwemprotocol naar het zwembad
gestuurd met daarin 2 opmerkingen; geen vrijzwemmen voor onze kinderen en de
mogelijkheid tot het behalen van een A- en/of B-diploma.
De nieuwsbrief van Respont zal door Ineke W. naar de oudergeleding van de MR worden
doorgemaild.
3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen vanuit de directie
* De Korre en Respont hebben vandaag een intentieverklaring getekend. Ook gaan De Korre,
Respont en Juvent samen werken.
* Op de teldatum hebben we 13 leerlingen minder. Op de begroting moeten we 18 leerlingen
groeien.
* Het vakantierooster is binnengekomen en zal na bespreking in het MT, bij de MR
geagendeerd worden.
5. Notulen MT
Ter kennisgeving aangenomen.

6. Info vanuit de GMR

Op een aantal scholen is er weinig zicht op de financiën. Hierdoor moest er toezicht komen.
De GMR had adviesrecht in het aanstellen van een bestuurslid die de financiën in de gaten
gaat houden.
Op 20 november is de volgende GMR-vergadering waarin o.a. het veiligheidsbeleid
besproken zal gaan worden.
7. Concept Hoofdlijnen-notitie en Referentiekader Passend Onderwijs.
Klaas vertelt over beide stukken en licht e.e.a. toe.
8. Agendapunten volgende vergadering
- MR-jaarverslag
9. Wvttk / rondvraag
Alex komt met de opmerking dat hij de studiedagen goed gepland vindt. Op deze manier heb
je af en toe eens een woensdag waarop je iets leuks kunt doen met je kind.
10. Sluiting
Om 21.25 uur sluit Ineke de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.

Volgende vergadering staat gepland op woensdag 23 januari 2013
op de locatie Grevelingenstraat in Middelburg,
aanvangstijd 19.30 uur.
Volgende vergaderdata in dit schooljaar zijn: 21 maart, 16 april
en 19 juni

ACTIEPUNTEN
1. Ineke W. zoekt uit of MR-leden langer mogen aanblijven dan de gestelde termijn.
2.

