Notulen MR ve
Uitgenodigd:

- VAHON

2 oktober 2019

oudergeleding: mw. A. Soekhlal, mw. A. Chauthie-Saaltink
personeelsgeleding: mw. M. Lalbahadoersing, dhr. E. van Os, mw. R. Ragunath

Afwezig:

1. Opening en vaststelling agenda:
De voorzitter opent de vergadering om L8.30 uur en heet iedereen van harte welkom, De agenda wordt

vastgesteld.
2. Mededelingen:
- Ontvangen post: ln de brievenbus van de personeelsgeleding zat een anonieme brief, waarin enkele zorgen
werden geuit over de toekomst van de school. De voorzitter zal de inhoud bespreking in de commissie
Toekomst.
- Aan het einde van deze vergadering neemt het team afscheid van Shoesma.
- De ouderraad is weer geactiveerd met drie leden. De vraag rijst nu hoe de OR zal worden aangevuld.
- De behoefte bestaat bij een aantal ouders en docenten dat er meer digitaal gecommuniceerd dient worden
door gebruik te maken van bijv. digiduif of schoolinfo.
3. Notulen:
De notulen van 4 juli, 8 juli, 15 julijl. zijn in concept gereed. Deze zullen aan het team worden doorgestuurd.
De notulen van 11 september 20!9 zijn - na wat tekstuele aanpassingen - akkoord bevonden.
4. Vacature oudergeledingl
De voorzitter geeft te kennen dat slechts éen sollicitatie is ontvangen. De kandidaat was niet in staat om deze
bijeenkomst bij te wonen en daarom wordt op 9 oktober 2019 een kennismakingsgesprek ingepland.

5. Actualiteitenr status voornemen zienswijze minister:

-

De voorzitterverteld dat partijen (school en ministerie) een procesbegeleider hebben aangesteld om de
voortgang te bewaken en te fungeren als onpartijdige bemiddelaar. De procesbeleider verdiept zich
momenteel in de situatie en voort diverse gesprekken.
De MR zal alvast aanvangen met het voorbereiden voor het opzetten van een online enquête voor
ouderraadplegi ng.

6. Actualiseren documenten:

documenten dienen nog door de MR te worden goedgekeurd:
Huishoudelijk reglement VAHON, Statuten OR, Schoolpla n 2020-2Q24
De volgende

7. Organogram:
De bedoeling is om een organogram op te stellen zodat duidelijk zichtbaar is welke raden, commissies etc. op
school aanwezigzijn. De opzet hiervoor is gemaakt en dient nog gefinaliseerd te worden.

8. Rondvraag:
Geen.
9. Afsluiting:
De

voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur onder dankzegging van een ieders komst en bijdrage.

Voor het verslag:
A. Soekhlal,

3olto{zor

