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Opgesteld door: Ingrid

Locatie: teamkamer

Deelnemers
Aanwezig: , Joop, Maartje, Remco, Alita, Fenny en Ingrid
Afwezig: Simone

Kort verslag OR-vergadering deel 1 (vooroverleg)

Aktie

1. Agenda vaststellen
goedgekeurd
2. Binnengekomen stukken en vragen
De gebruikelijke tijdschriften zijn binnengekomen. Liggen ter
inzage in het postvak van de M.R.
3. Begroting 2016
Er zijn geen opmerkingen of vragen . De M.R stemt in met de
begroting.
4. Basismodel of overlegmodel
Door miscommunicatie eind v.h. jaar en eind v.h. schooljaar staat
het nu op de agenda. Doorschuiven naar eind van het schooljaar.

Kort verslag Overlegvergadering

notulen M.R. 8-12-2015
obs. De Meander

Aktie

5. Opening
Welkom Joop
6. Agenda vaststellen
7. Notulen vorige vergadering d.d. 26-11-2015
Bij de notulen van 26-11 wordt de voetnoot aangepast.

Alita

8. Mededelingen vanuit de directie (informeren)
Er komen vaker ouders met potentiële leerlingen de school
bezoeken. P.B.I.S. maakt vaak het verschil bij “nieuwe ouders”.
9. Begroting (bespreken)
Begroting wordt goedgekeurd en ondertekent door voorzitter
M.R.
10. Leerlingaantallen/formatie (bespreken)
Komend schooljaar is er recht op 7 groepen. (teldatum 1 okt 2015)
Als er naar het leerlingenaantal in de groepen wordt gekeken ,
dan zijn deze allen zo van samenstelling dat er moeilijk gesplitst
kan worden. Joop gaat van dit gegeven weer in onderhandeling
met
Meerkring voor 8 groepen. Voor bovenbouw (gr 7/8) is er binnen
het team weinig belangstelling. Met dit gegeven dient rekening gegehouden te worden t.a.v. leerkrachten met een tijdelijke aanstelling.
In januari komt er weer een inventarisatie van “wensen voor
mensen”. Het streven is om voor de meivakantie (eind april)
de mensen op de juiste plek/baan te hebben.
Formatie als vast agendapunt laten terugkomen
11. Basismodel/overlegmodel (bespreken)
Zie punt 4 op de agenda. Het overlegmodel is voor de komende 3
jaar gekozen door het team.
De P.M.R krijgt van Joop tijd toebedeeld om op de studiedag
van 28 januari de afgelopen maanden het overlegmodel te
evalueren samen met het team. Joop zal bij deze evaluatie niet
aanwezig zijn.
In februari dit punt weer agenderen

Maartje

Alita
Simone
Ingrid
Maartje

Aktie
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12. Begroting 2016 (besluiten)
Goedgekeurd
13. Agenda +notulen GMR
Agenda en notulen (december) van de G.M.R. nog niet ontvangen.
14. W.v.t.t.k.
Geen verdere vergaderpunten.

notulen M.R. 8-12-2015
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