Notulen
Medezeggenschapsraad

O.B.S. De Meander

Datum overleg: 1-12-2014
Opgesteld door: Simone

Locatie: bij Simone thuis

Deelnemers
Aanwezig: , Joop, Maartje, Alita, Fennie en Remco
Afwezig: Ingrid
Kort verslag OR-vergadering deel 1 (vooroverleg)

Aktie

1. Agenda vaststellen
2. Binnengekomen stukken en vragen
3. Content voor website (vast agendapunt)
Er zal een nieuwe foto van de MR geleding voor de website gemaakt
moeten worden. Wellicht een keer op school? Tijdens het kerstdiner?
4. Budget, activiteitenplan & begroting MR 2015
- Vraagstellen aan Joop n.a.v. 3.2.1 gem. begroting. Waardoor daling?
- Post verhuuropbrengst i.v.m. gem. belasting, graag nader uitleg door
Joop.
Kort verslag Overlegvergadering

Aktie

6. Opening
7. Agenda vaststellen
8. Notulen vorige vergadering
Goed gekeurd. Remco fijn dat ze op tijd waren!:)
9. Mededelingen vanuit directie
Personele mededelingen.
Joop heeft met architect gekeken naar problemen op het plein.
Kasteel zal waarschijnlijk verplaats worden om zo het probleem met
het zand te verminderen. Beheerder van de flat heeft hierover
gesprek gehad met Joop. Verder zullen er ook andere bomen op het
plein geplaats gaan worden, hierdoor wordt het probleem met
opstaande tegels opgelost. Er zullen nieuwe putten komen en een
hoger hekwerk geplaats worden aan de straatkant. De bal zal zo
minder vaak over het hek geschoten worden. Dit alles zal ook meer
veiligheid bieden voor de kinderen.
ABC Kattenbroek wordt afgeschaft, dit ook door bezuinigen. En het
niet behalen van niveau drie. Aan bepaalde eisen kan niet worden
voldaan.
10. Begroting 2015
De daling gem. bijdrage (3.2.1) komt voort uit gemeentelijke
Remco
bezuinigingen.
Vraag 2: hierbij gaat het om een gemeentelijke heffing. Onderhoud
betaalt school. Doordat er een externe partij ook van ons gebouw
gebruik maakt, betalen wij hiervoor ook aan de beheerder.
Remco vraagt dit na bij Marcel Schuurman, twijfel of dit niet veranderd
is. Volgens Remco is hier een uitspraak over geweest.
11. Formatiegevolgen
Belangrijk om te blijven sturen op acht groepen. Lies zou dan
vervangen moeten worden, omdat zij met pensioen gaat. Wanneer wij
over zouden moeten gaan op 5- gelijke dagen model, vraagt dat ook
extra formatie. Meerkring heeft aangegeven dat het dan goed
beargumenteerd moet worden waarom de extra formatie noodzakelijk
is.
Verder heeft Joop over de studiemiddag gesproken. De meeste
mensen uit het team geven de voorkeur aan het lesgeven aan groep1
t/m 6 i.p.v. 3 t/m 8. Goed om hier nu al over te praten. Dit punt zal
vervolgd worden.
11. Andere schooltijden (ouderraadpleging)
De stuurgroep zal 2 december weer bijeenkomen. Zij zullen o.a. de

Allen

Aktie
Verslag MR-vergadering deel 2 (nazit)
15. agenda + notulen GMR
- Geen opmerkingen wat betreft de notulen van de GMR.
- Cursus: voorkeur om het geld te besteden aan iemand die ons kan
begeleiden in het proces ‘andere schooltijden’.

	
  	
  

