Notulen MR-vergadering Dreefschool – 28 juni 2018
Aanwezigen: Benno de Boer (voorzitter en notulist), Minke Sluiter, Dafne Sartorius, Corine Kooistra,
Jan Vos van Marken (directeur), Jasper Dijkstra, Caston Kroon.
Afwezigen: Geen

Deel 1 – met schooldirectie
1) Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt geopend door de voorzitter. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2) Goedkeuring notulen d.d. 11 juni 2018
We stellen vast dat er afgezien van enkele tekstuele correcties niets veranderd hoeft te worden aan
de notulen. De notulen worden goedgekeurd.
3) Formatie 2018-2019
Het heeft enige moeite gekost, maar de formatie is weer rond, zo laat Jan Vos van Marken weten. De
formatie wordt op 29 juni 2018 bekendgemaakt via de weekbrief. Het team is inmiddels
geïnformeerd.
4) Opvolging Dafne en Benno
Vanuit het team waren er verscheidene aanmeldingen. Dennis zal Dafne opvolgen. Vanuit de ouders
waren er ook meerdere aanmeldingen. Uiteindelijk hebben drie ouders meegedaan aan de
verkiezingen, die voor het eerst via Schoudercom georganiseerd zijn. Dat werkte erg goed. De
opkomst was groot. Uiteindelijk is Patrizio Salvatori als winnaar uit de bus gekomen. Hij komt tijdens
de vergadering langs om zich voor te stellen.
5) Deelraad Internationale School (ISH)
Er komt een deelraad voor de ISH. De MR is hierover vooraf geïnformeerd door toezending van een
stuk opgesteld door Ben Cüsters, bestuurder van Salomo. Genoemd stuk wordt besproken. De MR
stemt in met de vorming van een deelraad t.b.v. de ISH.
6) Update Jan Vos
Vanwege het korte tijdsverloop tussen deze en de vorige vergadering en hetgeen al is besproken zijn
er geen onderwerpen die hier nog ter sprake moeten komen.

Deel 2 – MR intern
7) GMR (stukken)
Er zijn geen nieuwe stukken, anders dan concept-notulen van een GMR-vergadering.
8) Rondvraag
Voorgesteld wordt een app-groep aan te maken voor de MR. Dat voorstel kan rekenen op
instemming van de MR-leden.
9) Agendapunten volgende vergadering
De volgende vergadering is op dinsdag 25 september 2018 om 19.30 (locatie Kleine Houtweg). Als
mogelijk alternatief wordt donderdag 27 september 2018 achter de hand gehouden.

Agendapunten:
100 jarig bestaan Dreefschool
Rolverdeling/voorzitterschap MR
Jaaragenda MR

