MR notulen donderdag 14 december
Aanwezig: Yurry, Rob, Maarten (oudergeleding) Marcel, Leontine en
Danielle (personeelsgeleding)
Notulen: Danielle
Leontine wil tijdens de rondvraag nog iets over de staking zeggen
1 Opening
2 Notulen
Marcel gaat nog de reglementen verstrekken. (nog niet gedaan)
De notulen worden vastgesteld.
3 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. De stukken komen nog bij Marcel
binnen, Marcel gaat aan Peter doorgeven dat het naar Leontine mag.
4 Visie en zorgstructuur
Dit punt komt voor deze vergadering te vervallen. Dit punt wordt
maandag bij de MR-bestuursvergadering besproken.
10 Vergaderschema
We vinden het niet fijn om in de maand december een MR vergadering
te houden. Voorstel is om de eerste vergadering eind september te
houden, daarna eind oktober en de begroting in november te
behandelen. Danielle en Leontine maken een voorstel voor het
vergaderschema van 2018-2019. De optionele vergadering wordt een
gewone vergadering. We vergaderen dan negen keer per jaar.
5 EC financiële administratie, verantwoording en controle

Rob heeft met de EC gesproken. Yurry heeft ook met Jan-Hendrik, Ed,
Sonja en Jan gesproken over de zaken van de EC. De ouders van de
EC hebben behoefte aan duidelijkheid op de inkomsten en uitgaven
rondom de taken die zij uitvoeren. De MR geeft bij het bestuur en
directie aan dat het voor de EC duidelijk moet worden hoeveel geld er
per jaar naar de EC gaat en welke kosten hiervan betaald moeten
worden. De penningmeester van de EC legt dit vast en communiceert dit
met de directie.
De EC zou meer dingen willen doen dan dat er op dit moment van hen
gevraagd wordt. De EC leden zouden dit kunnen bespreken met de
leerkrachten deel uitmaken van de EC (Sonja, Jan en Karin).
6 MJOP
Kunnen wij de MJOP nog verwachten van het bestuur?
Yurry heeft de informatie vanuit voorzittersoverleg...De gemeente
Gooise meren heeft als voorstel om 3.000.000,- uit te geven om het
gebouw van de Vondelschool op te knappen. Dit is nog niet definitief.
7 Terugkoppeling voorzittersoverleg
Yurry geeft een terugkoppeling van het voorzittersoverleg.
Zijn er lessen te trekken uit de afgelopen periode rondom de directie?
8 Terugkoppeling werkgroep schooltijden
Danielle geeft kort informatie dat de werkgroep bijeen is gekomen.
9 Meerjarenbegroting

Als het grote bedrag voor onderhoud komt, dan heeft dat vast gevolgen
voor de begroting.
De samenwerking met de judo is gestopt. Wat is de wens van het
bestuur t.o.v. samenwerking? Hoe actief wordt er gezocht en welke
eisen worden hier aan gesteld? Wordt er rekening gehouden met de
dingen waar het in het verleden is misgegaan.
Het is goed om een soort handleiding te maken die de penningmeester
kan doorgeven naar zijn/haar opvolger met bepaalde termen als index,
prestatiebox enz
Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van het personeel vrij hoog is.
Goed om rekening te houden bij het Integraal Personeels Beleid. Wat is
het beleid en is dit in de MR geweest?
Hoog bedrag voor ICT. Hoe is dit bedrag opgebouwd?
De afschrijvingen gaan dan ook omhoog.
Groot verschil in de materiële activa? p7
Wat maakt dat de begroting van de gymzaal anders is.
Welke opbrengsten heeft de EC?
Hoe hoog is het percentage van ouders die de ouderbijdrage betaalt?
De lonen en salarissen zijn naar verhouding anders. Hoe is dit
opgebouwd?
Klopt het dat de bijdrage kamp verdubbelt?
Hoe de kostenpost extern personeel opgebouwd? Er lijken wat
verschuivingen te zijn. Het lijkt risicovol begroot. Hoe zit het met het
vervangingsfonds.

Wat is er anders geworden in de kosten van gas/water/elektra?
Wat is het effect op de begroting dat het afval nu gescheiden wordt?
We zijn overgegaan naar een andere methode nieuwsbegrip en
topondernemers. Bij deze beide methodes moet veel geprint worden.
Het is goed om dit mee te nemen in de begroting, zodat je niet voor
verrassingen komt te staan.
Deze begroting van kampen en EC is in de begroting opgenomen.
Wat houdt mutatie TSO in?
Wat wordt gezien als een gezond eigen vermogen van een school?
9b Proces stopzetten judo
De MR is goed betrokken bij het proces om de samenwerking op te
starten. Toen de samenwerking met de judo is gestopt is dit niet meer
terug gecommuniceerd naar de MR.
Wat is er misgegaan rondom de samenwerking en wat kunnen we doen
om dit een volgende keer te voorkomen?
11 Openstaande en nog niet besproken
Alles is afgehandeld.
12 Rondvraag
Leontine:
Staking: Primair onderwijs in actie ne de Vondelschool.

Op sommige scholen neemt de ouder geleding van de MR een positie in
ten opzichte van de staking. Hoe staan deze ouders hier tegenover?
Hoewel landelijk het begrip afneemt, blijft hij achter de leerkrachten
staan. Het lijkt een goede ontwikkeling. Het wordt niet meer leuk
gevonden, mogelijk heeft het dan effect (als het een beetje pijn gaat
doen).
In de nieuwsbrief staat dat het bestuur de staking staat. Het is goed om
ook aan te geven dat de oudergeleding van de de MR ook achter de
staking staat.
Er zijn ook wat signalen van ouders die niet blij zijn met de staking. Er is
wel begrip, maar het wordt wel als vervelend ervaren.
Hoe houden we de steun van ouders?
De oudergeleding gaat in het nieuwe jaar in overleg hoe zij de
leerkrachten kunnen steunen.
Op 15 februari komt er op de agenda wat kunnen wij doen op onze
school van toekomstige acties.

