Notulen MR- vergadering Rafael
Datum

02-07-2020

Voorzitter

Arjon

Notulen

Ida

Aanwezig

Jeanette, Jon, Arjon, Ida, Marionne

Afwezig met kennisgeving

Karlijn

Enkel vergadering zonder directie
1. Welkom
Arjon heet ons welkom op de laatste vergadering van het schooljaar en tevens de
laatste vergadering voor Jon en Marionne in onze MR.
2. Nieuwe leden MR
Anneke Weenen, moeder van Catrien uit groep Hond (nieuwe seizoen Paars) heeft
aangegeven lid te willen worden van de MR. Zo ook Femmy Verhulst, moeder van
Thijs Verhulst uit groep Pauw (komend jaar Vlinder). Beiden zijn inmiddels
benaderd door Arjon. Bij deze zijn zij vanaf de start van het volgende schooljaar lid
van onze oudergeleding van de MR. We zijn heel blij dat we de vacatures zo snel
hebben kunnen vervullen. Ida zal een mail laten uitgaan naar alle ouders met de
introductie van onze nieuwe leden.
3. Introductie/ studie MR
Wat we als eerste gaan doen in het begin van het schooljaar, is een eigen
werkvorm uitvoeren (de Jon-vorm). We gaan brainstormen met behulp van de
belangrijkste documenten die we gebruiken om de MR vorm te geven. Arjon zal een
datumprikker rond laten gaan.
Ida geeft aan nog steeds te wachten op het initiatief vanuit de GMR om cursussen
aan te bieden. De twee belangrijkste voordelen hiervan zijn: iedereen kan op zijn
eigen niveau een cursus aangaan. Wanneer je al lang in de MR zit heb je minder
behoefte aan een basiscursus. Welke voor nieuwe leden wel heel belangrijk is. En
de GMR zoekt naar mogelijkheden om de MR’s meer te betrekken bij de GMR. Dit is
een goede kans hiervoor. Tijdens de volgende vergadering zal de landelijke MR-dag
onder de aandacht worden gebracht en zal er verder worden ingegaan op de te
volgen cursussen voor het komende jaar.
4. Functioneren van de huidige MR
We zorgen ervoor dat de agenda voor de vergadering op tijd aanwezig is voor de
komende vergadering. Arjon maakt deze agenda nadat hij drie weken van tevoren
overleg heeft gepland met de directie. Ida vult eventueel aan en verstuurt hem
naar alle leden en directie twee weken voorafgaand aan de vergadering.
5. Afscheid van twee leden
We nemen afscheid van twee betrokken leden van de MR, Jon en Marionne. We
wensen Jon veel succes met Nina op STIP. Marionne hopen we op school af en toe
nog te ontmoeten. Hartelijk dank voor jullie inzet!

LOCATIE ATTLEEPLANTSOEN

Attleeplantsoen 39
3527 BA Utrecht
030 2936351
info@rafaelschool.nl

LOCATIE BONTEKOELAAN

Bontekoelaan 9
3526 RA Utrecht
030 2887932
info@rafaelschool.nl

LOCATIE HART VAN NOORD

Trumanlaan 60 E
3527 BR Utrecht
030 2887932
info@rafaelschool.nl

6. Rondvraag
Geen vragen.
Actielijst

Einddatum

1. Notulen op de site laten plaatsen

Jeanette

z.s.m.

2. Femmy en Anneke bellen

Arjon

z.s.m.

3. Ouders informeren nieuwe leden

Ida

z.s.m.

4. GMR cursus navragen

Arjon

5. Datumprikker

Arjon

2020-2021

z.s.m.

Plaats

Aanvang

Donderdag 02-07-2020

Bontekoelaan

19.30

Donderdag 01-10-2020

Bontekoelaan

19.30

Donderdag 26-11-2020

Bontekoelaan

19.30

Donderdag 14-01-2021

Bontekoelaan

19.30

Donderdag 25-03-2021

Bontekoelaan

19.30

Donderdag 20-05-2021

Bontekoelaan

19.30

Donderdag 08-07-2021

Andere locatie

N.T.B

2

