MR notulen 30 november 2015.

Aanwezig: Allen en John Agterdenbos en Ellen Groten.
Start vergadering 20.05.
1. Opening en aanvulling agenda.

Geen aanvullingen op agenda.
 Maarten Richel wordt plaatsvervangend voorzitter.
 John Agterdenbos en Ellen Groten zijn als gast aanwezig in het begin als Raad van
toezicht.
2.. RvT als interne toezichthouder. Bestuur spiegelen of ze het wel goed doen. Veel
vragen stellen. Voorbeeld: Wordt er goed onderwijs gegeven?
Wel vaste agenda en op prettige wijze. Anders dan MRBestuur. Wij meer op inhoud,
zij meer op achteraf toetsen. Achteraf vragen stellen. Hebben het bestuur nagedacht,
visie
ergens over en hoe gaan ze dan verder. RvT benoemt bestuursleden op voordracht
bestuur. Er zou nu iemand in moeten met een onderwijskundige achtergrond.
Sollicitatie directie. Is MR wel genoeg betrokken. MR heeft ingezet op een grotere
vertegenwoordiging van het team, wat is gehonoreerd. Er is goed overleg geweest.
MR heeft adviesrecht als bijvoorbeeld de stemmen staken.
Alle MR leden stellen zich nog even voor. Ellen stelt zich ook voor. John moest
eerder weg.
3. Notulen 1509
 Is er een protocol bij overlijden van een ouder. We gaan kijken wat er ligt. Yurry gaat
een voorstel opzetten.
 Google docs aantekeningen.
 Verder geen opmerkingen.
4. Notulen Bestuur  MR.
 Aannamebeleid en klassengrootte. Gaan we straks toch naar 18 groepen?
Opmerking 5 kleutergroepen en 3 groepen 3. In overzichtmatrix worden de
groepen 3 wel erg groot. Komt op agenda!
5.




Ingekomen stukken.
MR 5, 6 en 7. Een artikel gecopieerd over MR betrokkenheid bij ouders.
VOO. Nummer helpdesk opgenomen.
Info MR 3.

6. Bespreekpunten.
1. Sollicitatie directie.
 Procedure is besproken.






Opstellen advertentie.
Twee keer vergaderd.
Informeren MR verzorgt Margriet.
MR vult punten aan op profiel.
Sollicitatie bestuur.
 Er zijn drie gesprekken geweest. Twee zijn voorgedragen; Berber Berghuis
(onderwjis) en Jan Hendrik Vos (algemeen). Er wordt nog iemand gezocht voor de
functie als secretaris.
2. TSO begroting.
 Heeft het bestuur bijgesprongen voor de vrijdag. Boventallige bijdrage eenmalig en
wordt het daarna door TSO bekostigd.
3.




Jaarverslag Bestuur
We gaan met onderhoud van de school eigen geld er in steken.
Voor vakantie enquete tevredenheid de deur uit.
Verder geen opmerkingen.

4.






Vakantieregeling.
Witte Donderdag is nieuw. Wordt dat een vakantiedag of een studiedag.
Drie dagen als studiedag.
Eerste maandag na zomer liefst geen studiedag.
Ouders hebben andere belangen dan leerkrachten.
Gaat team nog steeds accoord met 10 studiedagen. Dienen ze wel hun doel? Zou
ingezet worden voor thematisch werken. Er wordt veel over andere zaken gepraat.
Het gaat over invulling van ………..

5. Meerjarenbegroting.
 Leerlingen klopt niet, is meer dan 400.
 We zijn een gezonde school en kunnen een paar jaar wat interen.
 Annemiek is de uitzendkracht. Mist in 2016.
 Inhaalslag op onderhoud.
 Keuze doorvoeren thematisch werken.
 ICT boekwaarde en afschrijving klopt niet.
6. Meerjaren onderhoudsplan.
 Nice and must to have is nog niet definitief. Moet nog besluit over worden genomen
door bestuur.
 Gebouw 20162017 heeft te hoge kosten, Als je nice to do hier bij stopt + die 60000
per jaar dan red je het wel.
De rest van de agenda wordt gearresteerd.
Rondvraag.
 Margriet wil graag andere vergadertijd. Volgende keer 2 uur vergaderen en een half
uur voor eten op 30 maart en we starten om 18.00 uur!!

Sluit om 22.40 uur.

