Notulen– MR – dinsdag 29 januari
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Opening en vaststelling
agenda
Inventariseren van de
rondvraag
Mededelingen vanuit de
directie

Eventuele Rondvraag :

Meike/
Winfried

Ter info
Puntjes vanuit het stuk over de nieuwbouw:

(vragen voor Herman)

caroline

Vraag vanuit Barbara hoe het parkeerbeleid/verkeersbeweging
aangepakt wordt.
Hoeveel ruimte is er extra ter beschikking wanneer we samen met
kinderopvang gaan werken.

Hoeveel geld is er beschikbaar en is dit voldoende. In de gemeente is er
een behoorlijk tekort, Barbara vraagt zich af of er nog wel voldoende
geld beschikbaar is.
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Toelichting
Begroting OR

Lid OR
Vanuit de MR hebben we enkele vragen over de hoogte van bepaalde
‘potjes’ (Sint, meester en juffendag) We hebben een goed en
verhelderend gesprek met Mevr. Oerlemans en Mevr. Vermeulen.
Verdeling van de potjes is al sinds de tijd dat Han directeur was
vastgesteld. Alleen het potje van Sint is iets verhoogd in de afgelopen
jaren

OR heeft dit jaar voor het eerst te maken met de eventmanagers en
moet daarin hun weg nog vinden. OR vindt de meester/juffendag ook
veel geld kosten en wil hier zeker naar kijken maar wacht ook het plan
van de eventmanagers af.
Het schoolontbijt wil de OR weer op gaan pakken en hierover zijn ze in
overleg met Fillius.
OR organiseert nu de schoolreisjes, op de Vijf Eiken wordt dit door
leerkrachten gedaan. De OR gaat daar alleen over de vrijwillige
bijdrage. De vraag vanuit de MR komt de vraag... waarom mag de
vrijwillige bijdrage niet voor een gedeelte in de verplichte bijdrage
worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor schoolreisje omdat we vaak krap in
het budget zitten met schoolreisjes.
OR heeft als uitgangspunt: wat er binnen komt ook uit te geven aan de
kinderen. Uit dit schooljaar kan er een nieuwe begroting gemaakt
worden die meer passend is.
Idee: begin en einde schooljaar samen met de OR en MR even naar de
begroting en afsluiting kijken.
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Notulen MR

5

GMR notulen/agenda
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MR Anspach
Ideeën box / MR in
schoolapp

Scholing MR vanuit GMR

Ter
goedkeuring

In orde

Ter info

-

Ter info

Meike/
Winfried

Vanaf het nieuwe schooljaar komt er een nieuwe app waarin ook een
kopje MR wordt opgenomen en in het algemeen een ideeën box komt

Barbara, Piet, en Jasper hebben zich nog niet aangemeld maar hebben
zeker interesse om aan te sluiten bij de scholingsavond die georganiseerd

Allen

Caroline

Meike

Inventarisere
n

9

Sluiting/punten
volgende vergadering

gaat worden vanuit de GMR. Caroline en Meike willen hier wanneer
mogelijk ook naar toe

Nieuw vergaderrooster maken/aanpassen ivm GMR vergaderingen.

Data nieuwe vergaderingen voor dit schooljaar
! Volgende vergadering
12 februari

Dinsdag 12 februari
Dinsdag 9 april
Woensdag 12 juni

Meike

