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1.
Opening 19.00u
Speciaal welkom aan de nieuwe leden, die aankomend schooljaar gaan starten:
Lara van Schilt en Wendy van Strien.
Lolkje Frouws gaat starten als GMR lid. Om het contact tussen GMR/ MR aan te
houden, zou het fijn zijn om te vragen of Lolkje een paar keer wil aansluiten bij de
MR vergadering.
2.
Actiepunten uit de vorige notulen:
Sven heeft de OR gemaild.
Sven heeft de ouder gemaild.
Vakantierooster is akkoord.
Amy heeft de data voor de vergaderingen van volgend schooljaar naar Esther
gemaild voor in de kalender.
3.

4.

5.

6.

7.

MR
Samenstelling MR 2020-2021.
De nieuwe ouderleden, die aankomend schooljaar gaan starten:
Lara van Schilt en Wendy van Strien.
Fieke van Poppel zal de rol van voorzitter op zich nemen.
Lolkje Frouws gaat starten als GMR lid. Om het contact tussen GMR/ MR aan te
houden, zou het fijn zijn om te vragen of Lolkje een paar keer wil aansluiten bij de
MR vergadering.
Vanuit het team zal Ilse Eikhout zitting nemen in de MR.
Formatie 2020-2021
Herman
Herman heeft dit toegelicht.
Op woensdag 27 juni gaat de formatie uit naar de rest van de ouders inclusief
groepsverdeling.
Jaarrekening PCPO
Wordt vanavond vastgesteld bij de raad van toezicht. Is al besproken met de GMR.
Als hij definitief is, stuurt Herman deze door aan de MR.
Jaarrekening Vijf Eiken/ Anspach
Er is geen aparte jaarrekening, dit zit in de jaarrekening van PCPO en die komt dus
nog.
Evaluatie MR
Joris heeft een jaarverslag gemaakt.

8.

9.

10.

GMR
Ton heeft toelichting gegeven over de belangrijkste zaken van de afgelopen GMR
vergadering. Dat was zijn laatste vergadering.
- Femke organiseert een avond voor MR/ GMR voor (nieuwe) MR/ GMR
leden. Meer informatie volgt.
Nieuwsbrief
Wat willen we in de nieuwsbrief zetten?
Afscheid Ton en Joris. Nieuwe leden: Wendy, Lara en Ilse.
Verwijzing naar het jaarverslag en het wensen van een fijne vakantie.
Rondvraag
Agenda punten / ACTIELIJST
7 oktober gezamenlijke bijeenkomst GMR/ MR Klankhof Etten-Leur.

