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Onderwerpen

Actie

De notulen van vergadering d.d. 18-10-2018 worden vastgesteld. Natasja vroeg wie er
contact op neemt met Carola, zij gaat dit doen.

Natasja
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Ingekomen stukken ter kennisgeving

3

Memo directie
Reglement kinderopvang.
Doordat de Emmaschool een kindcentrum is geworden krijgt Han te maken met
verschillende oudercommissies vanuit kinderopvang en BSO. De MR is verbonden aan de
school en hoeven de reglementen van de kinderopvang niet te bespreken in de
vergadering.

Han

Er is een memo over het ziekteverzuim.
Han geeft uitleg over de memo. Hij vertelt dat de laatste tijd weinig ziekte is geweest.
Personeelsbezetting blijft lastig. De school krijgt weinig laatstejaars studenten
toegewezen, die na hun stage periode de benodigde uren kunnen opvullen.
Rondvraag:
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publicatie van de notulen MR.
Er is een vraag binnen gekomen van een ouder om de notulen in te kunnen zien.
Na het vaststellen van de notulen stuurt de notulist die de notulen de vorige maand
gemaakt heeft ze naar Han.
Naar aanleiding van het bericht in de het Geepeetje dat er ruimte is voor nieuwe mensen
in de MR hebben er vijf ouders gereageerd. Heleen kijkt of er digitaal een mogelijkheid
is dat ouders kunnen stemmen over de mr kandidaat of dat stemmen via MSI een beter
middel is.

Notulist

De MR heeft een memo geschreven naar Han. Hierin staat beschreven dat de MR zich
zorgen maakt over de voortgang van de nieuwbouw. Deze memo word mee genomen
naar de nieuwbouwcommissie van Plateau en besproken in het overleg.

Heleen,
Corry

Etentje
Op dinsdag 29-1 gaan we uit eten om afscheid te nemen van Bart en het nieuwe lid te
verwelkomen.

Astrid

Planning
Vergaderdatum

Notulist

Donderdag 18-10

Astrid

Dinsdag

Yanto

Problemen termijn nieuwbouw
Tijdpad schoolplan met kinderopvang

4-12

Onderwerpen

Woensdag

16-1

Heleen

Maandag

25-2

Lianne

Woensdag

10-4

Anja

concept ikc plan

Natasja

instemming ikc plan

Donderdag 16-5

Na vaststellen notulen stuurt de notulist de volgende dag de vastgestelde naar Han.

