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Notulen MR-vergadering
Vergadering
nummer
Locatie
VOORZITTER
NOTULIST
AANWEZIG
AFWEZIG

05

Dat
um
Tijd

Dinsdag 7
maart
19:30 – 22:00

Teamkamer
Tuinlanden
Carolien
Spiros
Carolien, Ellen, Spiros, Chris, Sandra, Barbro, Karin, Laura,
Jos
-

1. Opening
Welkom door Carolien. Fanny wordt voorgesteld en neem het woord.
- Er is behoefte om richting de leerkrachten duidelijker te benadrukken wat de taken en
verantwoordelijkheden zijn van de OV.
- Er is ruimte in de kas dus er is geen directe noodzaak tot verhoging van de bijdrage.
- OV heeft behoefte aan communicatie en directere lijnen. Toestemming van MR hiervoor
gekregen.
- Er is behoefte aan een coördinator vanuit school om evenementen gezamenlijk met de
OV aan te lopen.
- Aangegeven dat de OV feesten anders wil aanpakken en dat dit niet resulteert in extra
belasting van de leerkrachten.
- De handelingen van de OV moeten aansluiten bij het beleid van de school.
- Bij besteding van de schoolfondsreserve moet er een PvA zijn en niet los uit de heup
worden geschoten.
2. Vaststellen agenda/ mededelingen/ ingekomen post
- Doormiddel van de nieuwsbrief is al gereageerd op de mail over hooverboards.
- Er is een vraag gesteld over een plus klas op de twaalfruiter. Op dit moment ligt er een
voorstel richting de stichting om zich daarin te specialiseren. Morgen terugkoppeling
vanuit MT.
3. Notulen MR-vergadering 4
- Geen bijzonderheden en vastgesteld.
4. Nieuws uit het MT
- Begroting
o Uitgegaan van het maximale in de begroting.
o Schoolplein uit de investeringsbegroting doorgeschoven naar 2018/2019.
o Impuls aan ICT-onderwijs.
o Meer geld tot beschikking door eigenrisicodrager.
- Teamleider
o Gesprekken met externe begeleider voor verdeling en invulling van de
teamleiders i.v.m. een vacature.
o Vacature kan niet ingevuld worden met een vaste aanstelling i.v.m. de visie van
de stichting.
- Formatie
o Kan ingevuld gaan worden.
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Schoolplein
o Op zoek naar ruimte in de begroting.
o Schoolplein moet nog worden overgedragen.
o Schoolplein is voorzien van toegangsborden.

5. Ouderparticipatie
- Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
6. Nieuws uit de GMR
- De notulen van 7-12-2016 ontvangen.
- De agenda van 9-2-2017 ontvangen.
7. Ouderenquête
- Ouderenquête is nagenoeg hetzelfde gebleven.
- Vragen van uit de OV worden toegevoegd.
- Eind van de week word een proef enquête verstuurd naar de MR-leden.
8. Cao
- Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
10. Sluiting van de vergadering om 21.30 uur.
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