Notulen MR OBS De Meander – maandag 14-03-2016
MR-vergadering - 20.00
Wie notuleert? Remco
1. Agenda vaststellen, akkoord
2. Binnengekomen stukken en vragen:
Geen vragen via mail binnengekomen. Geen inkomende stukken.
Er is een vraag binnengekomen van een ouder over de wisselingen in groep 4. Is hier
wel aandacht voor?
Er is zeker aandacht voor, maar er is wel sprake van overmacht.
In de nieuwsbrief nemen we nog op dat de notulen op de website staan, zodat ze beter gelezen kunnen worden.
Overlegvergadering - 20.30 uur

(informeren, adviseren, besluiten)

3. Opening, Joop welkom
4. Agenda vaststellen, akkoord
5. Notulen vorige vergadering (15-12-2015), worden, met dank aan Fennie, ongewijzigd
vastgesteld.
6. Mededelingen vanuit directie:
- Groep 4 is nu goed bezet. Na het vertrek van Carin werkt Judith op maandag,
donderdag en vrijdag. In de eerste week dat zij gestart zijn, was Carin nog op
maandag aanwezig. Dit leverde voor de kinderen wat onrust op. Dat is inmiddels veranderd en raken de kinderen gewend aan de nieuwe leerkrachten.
- Sandra (conciërge) heeft afscheid genomen. Nu is Karel er op maandag en
dinsdag, in ieder geval tijdelijk totdat er een definitieve oplossing is/komt.
7. Formatie:
- De rondetafelgesprekken zijn geweest. Qua financiën over 2015 een goed resultaat. Ongeveer € 3.000 over, is teruggevloeid naar Meerkring. Gevolg is dat de
investering in een nieuwe Veilig Leren Lezen-versie al goedgekeurd is, terwijl
deze investering duurder is dan eerder begroot. Er wordt gewerkt aan een nieuw
Meerjaren Investeringsplan. Hierin komt methodevervanging te staan en de aanschaf van meubilair.
Het team heeft de best passende methode voor veilig leren lezen uitgezocht.
- Over de formatie het volgende: de cijfers laten zien dat wij recht hebben op 7
groepen. Nadat deze informatie aan mij is medegedeeld, ben ik met de cijfers per
groep gekomen. Uitgaande van 193 leerlingen op de teldatum, zien wij de volgende verdeling:
Groep 1/2: 47 leerlingen; groep 3: 28 ll; groep 4: 24 ll; groep 5: 21 ll; groep 6: 25
ll; groep 7: 25 ll en groep 8: 23 ll.
Met deze verdeling kwam ook het bestuur tot de conclusie dat het niet mogelijk is
om met 7 groepen te gaan werken. Hij moet nu met het CvB overleggen wat mogelijk is. Wordt vervolgd!
8. Lopende begroting:
Alles loopt vooralsnog begrotingstechnisch volgens plan. Het overzicht is enigszins
verwarrend omdat alleen die posten zijn opgenomen waar al uitgaven op zijn gedaan.
De begroting keert regelmatig terug op de agenda.
9. Jaarplan:
Het plan wordt volgens plan uitgevoerd, keurig op schema. Het jaarplan 16-17 wordt

voor de vergadering van mei gepland.
10. Afsluiting, Joop wordt bedankt voor aanwezigheid.
MR-vergadering - 21.30 uur
11. Agenda + notulen GMR, geen bijzonderheden.
12. W.v.t.t.k. Geen
13. Voorzitter sluit de vergadering.
Data volgende overleggen (dit schooljaar):
Maandag 18 april om 20.00 uur (ipv dinsdag 12 april)
Maandag 23 mei om 20.00 uur (ipv dinsdag 17 mei) en
Maandag 20 juni om 20.00 uur (ipv dinsdag 14 juni).

