Notulen MR vergadering (samen met SAC) dinsdag 15 september 2020
Aanvang: 19.00 uur tot 21.00 uur
Plaats: Sprankel!, Pr. Margrietstraat 6, Lemelerveld

Aanwezig: Mariëtte, Hilde, Sandra, Erna, Anja, Kim, Gea
Afwezig m.k.g.: Gerjanne (MR) Twan (SAC)

1. Opening door voorzitter
Hilde opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
2. Notulist voor deze vergadering:
Gea notuleert.
3. Notulen vorige vergadering d.d. 16 juni 2020
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

4. Ingekomen en uitgegane post:
Er zijn twee ingekomen poststukken. Hilde heeft deze stukken per mail doorgestuurd.
a. Vacatures GMR: Binnen de GMR zijn vacatures ontstaan. Vanuit onze school zit
Betsy in de GMR, om een goede verdeling te houden vanuit de verschillende scholen
binnen de stichting zijn de vacatures niet uitgezet binnen onze school.
b. Jaarvergadering Catent: De jaarvergadering van Stichting Catent welke op 20
oktober zou plaatsvinden, gaat niet door in verband met corona. Er zal een nieuwe
datum in het voorjaar van 2021 worden gezocht.

5. Mededelingen:
A. Van de GMR:
Betsy Ramerman geeft vanuit de GMR nieuws en actualiteiten door aan Anja indien
er onderwerpen zijn die besproken moeten worden in de MR. Anja heeft geen
mededelingen ontvangen.
B. Van de Directie:
Mariëtte heeft geen mededelingen.
6. Vragen van/aan de Directie
Er zijn geen vragen vanuit de MR aan de directie, of vanuit de directie aan de MR.
7. Begroting
Aan de hand van een presentatie op het digibord neemt Mariëtte de begroting met
de MR door en licht zij deze toe.
De presentatie en de toelichting op de begroting zijn volledig en duidelijk.
De MR geeft een positief advies uit over de begroting.
8. Professioneel Statuut
Het professioneel statuut wordt doorgenomen en wordt door de MR goedgekeurd.
Hilde zorgt vanuit de P-MR voor ondertekening van het document.
9. Sluiting
Hilde sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.

De eerstvolgende MR vergadering vindt plaats op dinsdag 19 oktober.

