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1. Opening en mededelingen
-Tijdstip verschoven i.v.m. informatieavond Oranje groep. De Schoolcommissie heeft ’s
ochtends vergaderd.
-Verkiezingen MR komen volgende keer aan de orde. Neemt niet weg dat er al wel geworven
kan worden, met name in de onderbouw.
-Vergaderdata: de voorzitter kan niet op 28 november. Data 2019: 16 jan wordt 23 jan, 15
mei wordt 8 mei en 19 juni wordt 12 juni (zie schema onderaan).
Mededelingen Directie:
-Erwin is tijdelijk uit de running. Duurt nog wel tot na de herfstvakantie.
-16 november is de Freinet studiedag in Utrecht.
-Marly en Marjan gaan de Freinetopleiding doen.
2. Verslag MR 20 juni is vastgesteld (en op website geplaatst) n.a.v. geen wijzigingen.
Opmerkingen over Jaarverslag MR 2017-2018: via e-mail; alvast voor de duidelijkheid
vermelden dat eindtoets dit keer voldoende was.
3. Schoolondersteuningsprofiel (door directeur ingebracht).
Dit profiel komt, na goedkeuring van de MR en het team op de website en is bedoeld voor
(nieuwe) ouders. Het geeft ook zekere grenzen aan in wat de school kan en wil betekenen.
De voorzitter mist vooral basisondersteuning aan de bovenkant.
Het voorgeschreven format is beperkt/beperkend. Leent zich niet voor profilering/werving.
De voorzitter heeft een handreiking/leeswijzer en zal deze delen, zo nodig samen met
directeur gaan zitten.
Volgende keer weer op agenda.
4. Bespreken van de begroting (door directeur ingebracht).
Vooraf: VanPlan (&School; van de Toekomst) is apart verhaal.
De directeur licht de begroting toe aan de hand van het totaalblad. Hierin zijn zeker
aanpassingen gedaan ten opzichte van voorgaande begrotingen. De voorzitter vraagt naar de
prioriteiten. Dit is onder meer terug te vinden onder 3.c.
Ondoorzichtig is wat er met subsidies gebeurt, dit is niet opgenomen in de begroting,
waardoor je de indruk kunt krijgen dat op bepaalde terreinen niets wordt gedaan.
Verder vragen bij prognose instroom lln, waarom 18 en niet ambitie (geleidelijk) naar 22?
Advies van de MR is om de subsidies e.d. die niet in de begroting staan wel inzichtelijk te
maken. Verder inzetten op profilering en ambitie weer naar 8 groepen.
MR is akkoord mits er een aparte opgave komt van subsidies en andere geldstromen.
5. Bespreken actieplan vanuit een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) rapport.
Naar volgende vergadering.
6. GMR: vz. beveelt aan om de volgende keer de stukken te verdelen zodat de leeslast verdeeld
wordt.
Opmerkingen van directeur, Ivo en Simon op de privacystukken en van Ivo op de Marap
worden door de voorzitter meegenomen.
o.a. ondersteuning lln met hoog leerpotentieel is niet ‘goed’. Vanuit SPOE is er een

talentbegeleider opleiding; deelnemer vanuit de Bothoven wordt mogelijk vervangen.
Idee van vz. toetsen anders inrichten (toetsen op aangetoonde niveau en niet op verwachte
niveau).
GMR 2.0 voorstel: vz. vindt het vreemd dat er nu toch weer aan gesleuteld wordt. Op zich
wel positief vindt Simon dat er commissies per thema komen die meer op expertise zijn
gebaseerd; vraag is wel wie daar dan zitting in kunnen nemen.
7. Wvttk / Rondvraag en Sluiting
Sluiting rond 21u20
Vergaderdata 2018/2019:
(laatste wijzigingen in geel) MR/Schoolcommissie
GMR
woensdag
maandag
gezamenlijk (toekomst Freinetonderwijs)26-sep-18
17-okt-18
29-okt-18
Schoolvergadering28-nov-18
10-dec-18
23-jan-19
4-feb-19
20-mrt-19
25-mrt-19
8-mei-19
20-mei-19
Plus gezamenlijk afsluiten12-jun-19
24-jun 1-jul-19

Vakanties

20-10 t/m 28-10
24-12 t/m 06-01
16-02 t/m 24-02
20-04 t/m 05-05
30-05 t/m 02-06
08-06 t/m 10/06
15-07 t/m 25-08

Nieuwe actiepunten:
17102018-01: Simon maakt stukje voor Boomkrant en Bulletin als oproep voor kandidaten MR
17102018-02: Simon stemt wijzigingen vergaderdata af met Cynthia/Schoolcommissie
17102018-03: Allen opmerkingen over jaarverslag via email
17102018-04: Directeur zorgt voor inzicht in geldstromen (subsidies) buiten begroting om
Actiepunten:
• Samenvoegen:
15022017-01 Marjan: actualiseren MR-activiteitenplan
11102017-02 Simon kijkt naar bruikbaarheid voorbeeld huishoudelijk reglement.
14032018 Marjan zoekt uit of geldigheid besluiten MR niet in het geding is als er geen
gekozen MR is.
• 20062018-01 jaarverslag opstellen voor oktobervergadering (Simon)
Volgende agenda:

1. MR werving en verkiezingen
2. Schoolondersteuningsprofiel
3. Actieplan RI&E

