Verslag MR vergadering 25 november 2015

Aanwezig: Marjan, Simon, Caroline, Tanja, Tessa en Jan
Verhinderd: Mirjam
(houders acties staan vetgedrukt)
1. opening en mededelingen

Mirjam is verhinder ivm toets (heeft ze gehaald!). Vanwege schoolvergadering duurt deze MR tot
20:15 uur

2. n.a.v. verslag 30 sept
3. begroting (advies)

Begroting is nog niet bekend, hiervoor zijn de cijfers van dit jaar nodig. In januari op de agenda.

Consent begroting ook nog niet in GMR geweest. Leerlingenaantal daalt iets. Ivm verevening
(inleveren op middelen voor passend onderwijs) profiteren de 4 grote steden. Consent reserveert
‘verzekeringspremie’ voor vervangingen die Randstad organiseert – minder dure pay-flexers nodig,
houdt wel zeker risico in, moet goed gemanaged worden.
Dit jaar pech gehad met herstel speeltoestellen (€4000).

4. planning onderwerpen
- op 30 september is genoemd:
zorg/ passend onderwijs: in MR
ouders als co-pedagoog: in schoolcommissie houden (o.a. enquête participatie gehouden)
profilering, ll-aantallen: doorzetten en bewaken in MR. We zijn gestegen in ll-aantal (nu 161
per 1-okt), o.a. door lln-stop montessori.
- vaste onderwerpen zijn:
schooljaarplan, jaarverslag (~verslagen MR; delen uit managementplan?) niet in onze
vergaderingen,
formatieplan (april/mei in MR),
scholing MR (via GMR Tanja-Tessa-Simon),
begroting (januari)
5. svz
workshop Versterking medezeggenschap, enquête graag nog invullen,
datum 13 jan (Jan neemt Bapo op 6 jan) 13-16 uur op school (Tanja kan niet, Mirjam?)
Verbouwing in voorjaarsvakantie, pleincommissie gaat goed, sponsorcommissie loopt vast
op handtekening statuten
ervaringen met nieuwe vervangingsregels – zie ook boven
GMR – nieuwe vz en secretaris, kijken hoe het (weer) gaat lopen)

6. sluiting
Felicitatie van Jan voor Simon ivm uitwerken ouderenquête
•

Volgende vergadering: wo 13 januari – 19:30 uur,
onderwerpen
- begroting
- schoolplan 21ste eeuwse vaardigheden
- Verbouwing (vast agendapunt)
overige vergaderdata 30 maart 2016 (passend onderwijs) | 18 mei 2016 (formatie) |
22 juni 2016

Actiepunten:
Marjan nodigt Patrick nog uit voor afscheid.
Allen: Zie mail voor link naar vragenlijst die moet worden ingevuld ivm workshop versterking
MZ.

