Notulen MR-vergadering 4 schooljaar 2018-2019
Maandag 21 januari 2019
19.00 – 21.00 uur

Onderwerp
Voorzitter: Lineke
Notulist: Monique J

Door wie

Opening en vaststelling agenda
2a. Notulen vergadering
MR 3 maandag 12 november 2018 ->
goedgekeurd

2b. Ingekomen stukken
/
2c. Mededelingen:
mededelingen voorzitter
/
Team + directie:
Staking van 15 maart leeft nog niet echt
onder het team.
GMR:
/

Kwartaal begroting De Klapwiek
Wordt vastgesteld op teldatum 1 oktober.
Waarschijnlijk volgend schooljaar 1 FTE minder
i.v.m. terugloop aantal leerlingen.
We zijn nog niet bezig met de formatie voor het
nieuwe schooljaar.
Er is nog geen rekening gehouden met de lasten
van de huisvesting i.v.m. de nieuwbouw.
Duidelijke begroting
Vaststellen activiteitenplan en begroting MR
- Huishoudelijk regelement
Monique Janssen past de wijzigingen aan.
Beleidstuk gezonde school
Wij als school streven naar een gezonde school.
Daarbij helpt dit stuk.
Er blijft een grijs gebied over de traktaties.
Binnen het team wordt dit regelmatig besproken.
Leerkrachten zijn geen voedingsdeskundigen.
Team wordt op de hoogte gesteld.
Dit draagt bij aan het vignet gezonde school.
Dit stuk komt terug in de schoolgids
Ouderbeleid
Is gemaakt van ouderbeleid van ouders met

Monique Janssen

jonge kinderen.
Het document is voor de ouders.
Wim zorgt ervoor dat de wijzigingen bij Kim
terecht komen.
Resultaten worden bij het volgende document
meegenomen.
Dit plan had eigenlijk vorig jaar al door de MR
gezien moeten worden.
Ieder jaar moet dit plan door de MR gezien
worden meenemen in de jaarplanning.
Lineke ondertekent het stuk wanneer de versie
aangepast is.
Actiepunten
- Foto nieuwe MR

Is gemaakt

- Nieuwe Huisvesting De Klapwiek
Vanaf 22 januari is het bekend wie de
aanbesteding heeft gekregen. Dan kunnen er
concrete plannen gemaakt worden over de
nieuwbouw.
Er waren 2 presentaties.
Presentaties waren indrukwekkend.
2 vlakken bezig:



voorzitter salto is bezig met de gemeente
om de budgetten omhoog te krijgen
Wim gaat met Marcia Kiep en de
architect om de tafel om te bezuinigen.

Rondvraag

Actiepunten
AR
IR
MR
P
O

= Adviesrecht
= Instemmingsrecht
= voor de gehele MR
= voor de personeelsgeleding
= voor de oudergeleding

