MR-vergadering
Datum:
19 juni 2017
Tijd:
19.30 uur
Aanwezig:
Iddo van Bakel, Monique Kuijper, Wim van Slijpe en later aangeschoven: Antoine Glerum
Afwezig:
Irene Martinec (mk)
Notulen
Punt datum
& nummer
19.30 uur

Onderwerp

Inhoud / voorstel

Opening
Mededelingen

-

Notulen 08/05/17 Ter goedkeuring: goedgekeurd
Agenda

Doornemen/aanvullingen:
Punten voor de rondvraag? 201706-1
Ingekomen
 Magazine ‘Onze school’
stukken
 Folder ‘Rentree’ van het vervangingsfonds
Beide zijn door Iddo meegenomen.
201706-2
Jaarplan 2017 Bespreken van het komende jaarplan. Onderwerpen en
doelen bespreken. Jaarplan doorgenomen.
2018
N.a.v. het jaarplan:
 In het jaarplan wordt vooral uitgegaan van
‘borgen en bijscholen’. Dit vanwege de fusie die
komend jaar echt gaat starten.
 De eind-cito van groep 8 dit jaar was boven het
landelijk gemiddelde!
 Het cultuurbeleidsplan een keer in de MR
bespreken
 Vanaf sept. 2017 is er op school wekelijks een
inloopspreekuur voor een maatschappelijk
werker.
 Nieuw in het jaarplan zijn de innovatieve doelen,
verplicht onderdeel vanuit het bestuur.
201706
De belangstellende ouders krijgen de gelegenheid te
vertellen of vragen te stellen. N.v.t.
Vanaf dit punt gaat de vergadering besloten verder.
201706-3
Kalender 2017 - Onderdeel vanuit het jaarplan doornemen. Doorgenomen
(zit in jaarplan)
2018
Bespreken. Doorgenomen (zit in jaarplan)
201706-4
Formatie 2017 2018
201706-5
Begroting 2017 - Bespreken, punt van vorige vergadering. Hierbij ook kijken
2018
naar investeringen en kosten m.b.t. ICT.
Op de begroting is er een tekort. Door de inzet van
fusiegelden is er geen tekort meer. Van het bestuur
mogen we geen reservegelden inzetten. Wim heeft een
brief doorgestuurd gekregen waarin staat waar we recht
op hebben qua fusiegelden. Dit is bijna €100.000,minder dan eerst werd aangegeven. Wim zal de brief
met nieuwe regels rondom het fusiebudget doorsturen.
Dit gaan Antoine en Iddo bij de AOB verifiëren.
Abonnement van de AOB ook verlengen.
In de groepen 3/4/5 worden er I-pads ingezet (ongeveer
4 per klas). Misschien ook nog chromebooks erbij?
Wim gaat met Tanja overleggen wat we nog
aanschaffen.
De groepen 6/7/8 gaan met Snappet werken. Groep 5
helaas niet vanwege de hoge kosten.
Er zijn ook nog 2 nieuwe digiborden nodig i.v.m. de 2
extra groepen.

Actie

201706-6
201706-7

Nascholingsplan
2017 - 2018
Ouderbijdrage /
schoolreisgeld

201706-8

Toekomst MR

201706-9

Jaarplan MR
2017 - 2018

201706-10

Punten vanuit de
directie

201706-11

Punten vanuit de
oudergeleding
Punten vanuit de
teamgeleding
Punten vanuit de
CMR/GMR

201706-12
201706-13

201706-14

Rondvraag

21.55 uur

Sluiting

Bespreken, punt van vorige vergadering. Doorgenomen
(zit in jaarplan)
Overzicht bespreken, punt van vorige vergadering
Overzicht had Miranda nog niet klaar. De lage
ouderbijdrage is gelukkig nog mogelijk doordat veel
mensen wel betalen. Na de vakantie weer op de agenda.
Aanmeldingen voor oudergeleding / verkiezingen
Er zijn nog geen aanmeldingen geweest. Iddo en
Antoine gaan Chris en Mettin persoonlijk benaderen
met de vraag of ze zitting in de MR willen nemen. Iddo
wil komend schooljaar wel de voorzittersrol op zich
nemen. Ook voor de personeelsgeleding moet er
duidelijk worden wie er in de MR zullen zitten.
Punten voor komend jaar aangeven.
Evaluatie fusie als extra punt, naast de standaard
punten.
Wim wil nog benadrukken dat hij erg blij is met de
tijdelijke mensen, die helaas weg moeten. Gelukkig
hebben ze al wel een nieuwe plek waar ze komend
schooljaar kunnen werken. Britt en Soraya op de
Watertuin, Marit op de Buitenburcht en ook Lio-er Eefje
heeft een baan in Amsterdam gevonden!
Goed opletten hoe de ontwikkelingen van de nieuwe
GMR gaan!
Daarnaast niet alleen punten vanuit de GMR, maar ook
voor de GMR bespreken.
Volgende vergadering:
25 september 2017, om 19.30 uur

