MR VERGADERING 27 JUNI 2018
Aanwezig: Froukje, Frieda, Lydia en Rita
Afwezig: Eelke

De vergadering hebben wij omgezet in een besluitenlijst.
Voor de zomervakantie gaat er nog een brief uit over de stand van zaken van het personeel. De
ouders en de MR worden door de heer Theunis Wagenaar op de hoogte gehouden over de
ontwikkelingen over meester Bert.
De schooldocumenten zijn in de maak: Schoolgids, schoolkalender en schooljaarplan.
Er komt nog een extra vergadering van de MR in de laatste week van de schoolvakantie.
Deze is gepland op 29 augustus 2018. MR moet dan de stukken goedkeuren. Dit gebeurd nog met
Frieda Kuipers en Eelke , Lydia is nog steeds niet officieel lid.
De volgende dagen zijn de kinderen in het schooljaar 2018/2019 vrij:
Maandag 24 september 2018

= Next level

Maandag 29 oktober 2018

= OPO personeelsdag

Woensdag 14 november 2018 = Gynzy studiedag
Maandag 11 maart 2018

= Interne studiedag

Maandag 20 mei 2019

= Planning dag volgend schooljaar

In het schoorjaar 2018/2019 zijn de kinderen ook 2 keer extra om 12 uur vrij.
Dit is op dinsdag 5 februari 2018 en dinsdag 25 juni 2018

De MR vergaderingen zijn op de volgende data (woensdag) gepland. De vergaderingen vinden
plaats bij Lydia Vijverda.
29 augustus 2018
26 september 2018
31 oktober 2018
30 januari 2019
27 maart 2019
17 april 2019
22 mei 2019
26 juni 2019
Na de zomervakantie wordt de procedure voor de verkiezingen van de MR opgestart. Dit ivm
aftreden van Frieda Kuipers

Aanmelden kan tot één uur voor de zakelijke ouderavond. Lydia heeft haar kandidaat gesteld.

Oud papier
De laatste paar maanden zit de container zo vol, dat de kraan van Hellinga er aan te pas moest
komen om het in de container te krijgen.
Er komt meer papier los, omdat Oentsjerk anders wel papier mocht ophalen in Mûnein. Maar dit
mag nu niet meer.
Eelke draagt het stokje over aan Siete en gaat dit bespreken. Als er oplossingen zijn, horen we het
graag.

