Verslag Medezeggenschapsraad O.B.S. De Meander
Datum overleg: 8-9-2015
Opgesteld door: Remco

Locatie: teamkamer

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

Aktie

1. Agenda vaststellen
2. Binnengekomen stukken en vragen
Vraag van ouders over moment rapport en moment ouderkindgesprekken: zit daar niet te veel tijd tussen?
Antwoord: er zijn 4 contactmomenten per jaar, nl. 2x schriftelijk (de
rapporten) en 2x mondeling (de gesprekken). De gesprekken zijn
niet n.a.v. de rapporten.
3. Budget MR
Het budget voor 2015 wordt nog gebruikt voor het jaarlijkse etentje.
4. Wensen begroting 2016
Zie agendapunt 13
5. Scholing MR
Op dit moment is er geen behoefte aan scholing.
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Overlegvergadering

Aktie

6. Foto MR
Vanwege de afwezigheid van Fenny wordt het fotomoment
doorgeschoven.
7. Opening
Joop mailt de schoolgids rond. Mochten er nog reacties zijn, dan
kan dit per mail, zodat schoolgids naar inspectie gestuurd kan
worden.
8. Agenda vaststellen
9. Notulen 14-4-‘15 en 23-6-‘15
Notulen worden vastgesteld.
10.Mededelingen vanuit directie
- Het lijkt te komen tot een stabilisatie van het aantal leerlingen,
naar verwachting 195 per 1 oktober.
- Het team wordt op de Dag van de Leerkracht (5 okt.) bedankt
voor haar inzet rondom de verbouwing en herinrichting van de
school met een etentje.
- Bij het team leven vragen over de precieze interpretatie van de
nieuwe cao. De vragen worden gebundeld aan OSG gesteld en
(indien nodig) door hen nader toegelicht.
- in het team is besproken hoe te communiceren richting ouders.
Afgesproken is de groepsleerkrachten regelmatig digitale
nieuwsbrieven over hun groepen zullen publiceren op de website.
11. Lopende schoolbegroting
Op basis van de ‘tussenstand’ van de schoolbegroting 2015 lijkt
het alsof er budget overblijft. Om dit goed in de gaten te houden
blijft dit onderwerp op de agenda. Mocht er inderdaad budget
overblijven, dan zullen er voorstellen worden gedaan voor de inzet
van het restantbudget.
12.Budget MR 2015
Zie punt 3
13.Wensen begroting 2016
Dit agendapunt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
Heeft ook e.e.a. te maken met agendapunt 11.
14.Datum etentje prikken
Het jaarlijkse etentje vindt plaats op dinsdag 22 september.
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Aktie
Verslag MR-vergadering deel 2 (nazit)
15.Agenda + notulen GMR
Geen nieuwe stukken ontvangen.
16.W.v.t.t.k.
Wordt geen gebruik van gemaakt.
Maartje sluit vergadering om 21.45 uur.
Datum volgende overleggen :
dinsdag 6 oktober en dinsdag 10 november 2015
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