NOTULEN MR
Vergadering:
MR

Datum:
05-03-2018

Tijd:
20.00 uur

Voorzitter:
Rob Reuvekamp

Notulant:
Marieke Gussinklo

Bijzonderheden:
Aanwezig: Petra, Rob, Jan Gerard, Marco, Ine, Nicole, Femke, Marieke
Afwezig: Anouk (zwv)
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Deel 1 (MR+OR)
Opening
Presentatie door Christian Bruggeman
Uitleg nieuwe privacy wet
DEEL 2
Post:
WMS
CFTO
Mededelingen directie:
Mededelingen zijn besproken
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Notulen 20-11-2017
De notulen van 20 november worden vastgesteld en goedgekeurd met de volgende opmerking:
- punt 8 Klasbord voldoet niet aan de eisen van de AVG
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Vergaderonderwerp 1: Begroting
Petra ligt de begroting toe.
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Vergaderonderwerp 2: Voortgang jaarplan thema’s
Dit punt nemen we mee naar de volgende vergadering.
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Nieuwsbriefpunten
- Door een extern specialist zijn we ingelicht over de nieuwe privacy wet. Zowel voor
leerkrachten als ouders is een stukje bewustwording erg belangrijk.
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Punten volgende vergadering 16 april 2018
- Rob neemt contact op met de voorzitter van de OR kindercentrum
- voortgang jaarplan thema’s: Petra maakt foto’s van de vellen met uitwerking van de
jaarplanthema’s,. Deze foto’s de worden gedeeld in drive. Vragen/opmerkingen graag mailen naar
Petra.
- Petra gaat Shirley vragen om uitleg te geven over haar onderzoek.
- 9 juli extra MR vergadering
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Rondvraag
- Marco: staan er nog acties op de planning? 14 februari hebben de noordelijke provincies
gestaakt, 14 maart gaan de zuidelijke provincies staken, In april is Overijssel aan de beurt.
- Jan Gerard: persoonsregister van het kinderdagverblijf heeft een VOG nodig. Iets om even
aan te denken.
- t.a.v. ouderbijdrage: is het een idee om een herhaling in de nieuwsbrief te zetten?
- training MR: Ine had zich graag op willen geven. Volgend jaar data in de gaten houden

Afsprakenlijst n.a.v. vergadering
Datum
14-09-2015

Actie (wat)
Voorstellen website

Uitvoering (p)
Nicole

Status
Open

05-03-3018

Shirley vragen of zij haar
afstudeeronderzoek wil komen
toelichten in de MR
Contact zoeken met voorzitter OR
kindercentrum
Deelname cursus MR

Petra

gesloten

Rob

gesloten

Ine

Open

05-03-2018
datum in de
gaten
houden
Besluitenlijst

Datum

Instemming/ advies

Besluit

11-09-2017

Instemming MR

Positieve instemming jaarplanning MR

11-09-2017

Instemming MR

Positieve instemming MR jaarverslag

11-09-2017

Advies MR

Positief advies schoolgids

11-09-2017

Instemming PMR

Positieve instemming pauzeplan 5-gelijke dagen
model

26-09-2017

Instemming MR

Positieve instemming jaarverslag Telgenkamp

05-03-2018

Instemming MR

Positieve instemming begroting

