
Versl ag ken n ism a king M ed ezegge nschapsraad va n donde r dae t9-t2-20t8

Aanwezig: S. Kanhai, U. Chíkoeri , A. Nandpersad , 5. Biharie, S. Khoenkhoen, L. Ghiraw,
M. Lalbahadoersing, 5. Sookhoo & D. Binesari.

Doel van het overleg:
Kennis maken met de leden van de MR en afspraken maken.

Allereerst stelt iedereen zich voor:
Silah Kanhai, leerkracht op VAHON

Urmila Chikoeri, zoon heeft tot vorig jaar op VAHON gezeten.

Ashna Nandersad, 2 zonen op VAHON.

Soelin Biharie, directie op VAHON.

Santieperkaas Khoenkhoen, heeft een zoon op VAHON,

L. Ghiraw is adviseur VAHON

Maira Lalbahadoersing onderwijsassistente en coórdinator
van Hindien Dharma VAHON.

Shashi Sookhoo, voorzitter bestuur van VAHON.

Dew Binesari, conciërge VAHON.
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Meneer Ghiraw neemt het woord en vertelt lvat er verwacht wordt van de MR:

- De MR zal de komende twee jaar zich inzetten voor VAHON.

- Er is gelegenheid om een cursus te volgen. De MR map ligt in de kast van de directie. Deze

zal aan de MR leden worden uitgeleend om het door te nemen.
- De MR zal minstens 1 keer per kwartaal bij elkaar komen, hierbij kan het bestuur en de

directie worden uitgenodigd.
- Er mogen discussies plaatsvinden om tot een goed besluit of advies te komen.
- De MR heeft een geheimhoudingsplicht waar nodig,
- Als er bepaalde onderwerpen worden besproken, zoek alles goed uit voordat je actie

onderneemt.
- Als MR geef je advies aan het bestuur. Het bestuur kan het advies opvolgen of afwijzen, ze

zullen altijd met een gegronde onderbouwing komen.

Afspra ken:
- Juf Silah is de voorzitter van de MR,

- Als het bestuur zaken heeft waarnaar gekeken moet worden zal de MR zích daarbij
aa nsluiten.

- MR leden geven aan om ruim van te voren afspraken te maken i.v.m. eigen agenda's.

- Ashna maakt een WhatsApp groep aan voor MR leden.

- Hierboven staan alle mailadressen zodat we elkaar via de mail kunnen vinden.

De eerste opdracht:
- Het ouderprotocol moet opnieuw bekeken worden.
- Het protocol wordt door meester Soelin naar alle leden van de MR gemaÍld zodat zij zich

kunnen voorbereiden.
- op maandag 4-02-20t9 om 19:30 uur zal de MR bíj elkaarkomen.

Vastgesteld d.d. O4-02-2019

Namens de MR de voorzitter, Silah Kanhai


