Notulen Mr vergadering 26-10-21

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Notulen vorige vergadering
de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd
3. Nieuwe leden
- afscheid er wordt afscheid genomen van een ouder uit middelharnis
4. Werkwijze MR
Taakverdeling
Wie maakt de agenda.?
er wordt afgesproken dat de secretaris van de MR een format op de driver plaats en
dat iedereen zijn/haar agendapunten hierop in kan vullen
5. Jaarplan MR (zie bijlage)
6. Jaarverslag MR (Hoe / Wie stelt op)
Het jaarverslag zal op de volgende vergadering aan de orde komen en zal
opgesteld worden door de secretaris van de MR
7. Mededeling vanuit directies:
A. Middelharnis
i.
Ontwikkelingen CSG de Waard
1. Psycholoog - ZML de Ark Middelharnis er was eerst geen
mogelijkheid om deze te benoemen. Dat is nu gelukt.
2. Jan Winters is de nieuwe interim directeur van CSG de Waard
3. Nieuwe interim Personeelszaken (Renske van Ooijen als HR a.i. aan te
stellen voor drie dagen in de week en in eerste instantie tot aan de kerstvakantie.)

4. Nieuwe richtlijnen - personeel - niet aangaan van verplichtingen Sollicitant NPO kan niet voor vast worden aangenomen omdat het
niet duidelijk is of de NPO gelden in de toekomst ook nog uitgekeerd
worden
5. Ambulante begeleiding Corina van Arkel
6. Studie uren Corina
7. nieuwe leerkracht Koza groep per 1 november
8. goed schoolkamp
B.Oud Beijerland
1. Geslaagde ouderavond - Praktijkvakken en stage / 18 plus traject
2. Yvonne stopt met directietaken in Oud Beijerland.
3. Officiële opening en open avond voor belangstellende.
4. Begroting ouderraad 2021/2022.
8. Schoolgids stand van zaken .
9. Jaarverslag niet afgerond
10. NPO gelden Middelharnis (zie bijlage begroting)
Voorstel voor aanpassing
11. NPO gelden Oud Beijerland ( staat op de Drive)
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12. Wat verder ter tafel komt
geen onderwerpen d
13. Rondvraag
Er waren geen vragen in gediend
14. Vergaderdata afstemmen
15. Deel MH /
16. Deel Oud Beijerland
We hebben de vergadering gesloten na een kort gesprek waarin we overeen kwamen dat
we voor de volgende vergadering het jaarplan en het jaarverslag goed doorlezen
Vergaderdata - alles om 20.00 uur
● Dinsdag 14 december
● Dinsdag 22 februari
● Dinsdag 14 juni
● Evt. extra vergadering als het nodig is.
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