Verslag MR IKC Dynamiek
Donderdag 22 maart 2018
om 20.00 uur

Leden oudergeleding:
Martijn Plitscher
Daniëlle Soudant

Leden teamgeleding:
Monique Feij
Marleen Habets
Marcel Hermsen

Anders:
Désirée Jorissen
Sonja Lenoir

Notulist: Daniëlle
1. Opening van de vergadering
Martijn opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agendapunten.
3. Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
4. Actiepunten van de vorige vergadering
Jaarlanning
Tijdens het eerste gedeelte van de vergadering hebben we de conceptjaarplanning
besproken, deze moet echter nog verder geconcretiseerd worden. Nadat het jaarplan
is aangepast, overlegt Martijn hierover met Desirée.
Groepsfoto MR-leden
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Uitleg over CNAL
Roger zal tijdens de volgende vergadering, 17 mei a.s., uitleg komen geven over
CNAL.
5. Directiegebonden agendapunten:
5.1. Het dynamisch beleid
De MR heeft het Dynamisch beleid ontvangen, het zorgbeleid van de school staat
hier ook in beschreven.
5.2. Sonja: uitleg zorgstructuur
Sonja heeft m.b.v. een duidelijk schema heldere uitleg gegeven over de zorgstructuur
van de school. Deze staat ook uitvoerig beschreven in het Dynamisch beleid.
5.3 Formatie 2018-2019
Op 3 april a.s. vindt de eerste formatiebespreking op het bestuursbureau plaats.

6. Mededelingen GMR/ Contactpersoon GMR
Er zijn geen mededelingen. Op 24 mei a.s. is er een GMR-vergadering. Indien mogelijk
zal een afvaardiging van de MR daarheen gaan. Martijn zorgt ervoor dat de MR
periodiek op de hoogte blijft van ontwikkelingen.
7. Mededelingen Team
Er zijn geen mededelingen.
8. Overige mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

MR intern:
9. Ingekomen post
Er is geen post binnengekomen.
10. Begroting MR
De begroting is rond.
11. Bevordering van de ouderparticipatie
De punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
12. Rondvraag/WVTTK
13. Sluiting van de vergadering
Martijn sluit de vergadering om 21.15 uur.
Volgende vergadering: Donderdag 17 mei 2018 om 19.00 uur.
Actiepunten/mogelijke agendapunten:
Actie
Uitleg over zorgstructuur door Sonja
Jaarplanning concretiseren
Groepsfoto ‘nieuwe’ MR
Agendapunt: uitleg over CNAL door Roger
Agendapunt: input vanuit MR m.b.t. ouderparticipatie

Wie
Martijn / Daniëlle
Allen
m.n.
oudergeleding

Afgehandeld
√

