Notulen van de MR- vergadering van 17 juni 2014.
Opening om 19.30 uur.
Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
Vaststellen notulen vorige vergadering incl. actielijst.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Alle punten van de actielijst zijn
uitgevoerd.
Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
RI&E
Marjo Vennik is de coördinator van de RI&E. De brandblussers en de speeltoestellen zijn
gecontroleerd. Alles loopt goed. We gaan volgend schooljaar een aantal brandoefeningen /
ontruimingsoefeningen plannen.
De warmte in de school is een probleem waar we al jaren last van hebben. Er is geen geld voor een
afdoende oplossing. Misschien zijn losse ventilatoren een oplossing? Dit wordt in het team
besproken.
Formatieplan.
Volgend jaar kunnen we weer 8 groepen formeren. Marjo licht de personele invulling toe. De
gymuren en de ADV zijn ook ingevuld. We kunnen sportservice voor 2 uur inhuren.
Volgend schooljaar:
 Schoolgids. Marjo verwerkt de gegeven feedback. De MR stemt in met de schoolgids voor
volgend schooljaar.
 Jaarbegroting. Marjo licht de begroting toe. De MR stemt in met de begroting voor volgend
schooljaar.
 Jaarplanner. Danny past de jaarplanner aan.
 Vakantierooster. We hebben 2 weken meivakantie, maar wel een week later.
Hemelvaartsdag valt in de meivakantie. De kinderen gaan met ingang van het schooljaar
2014-2015 op de woensdagmorgen een kwartier langer naar school. Zo kunnen er twee
studiedagen voor de leerkrachten ingepland worden. De MR stemt in met het
vakantierooster.
 Het schoolontwikkelplan wordt geschreven op de 7 speerpunten. Dit plan is bijna af. De MR
moet instemming geven. Marjo bespreekt de vergaderstructuur voor volgend schooljaar. Er
komt een denktank en we gaan werken in werkgroepen en commissies.
 Schoolbeleid. Aanpassingen:
o Op tijd beginnen
o Schrappen wat niet belangrijk is voor het onderwijs
o Goede communicatie over activiteiten onder schooltijd, zoals bv. de kermisspelen.
 Evaluatie van het meerjarenbeleidsplan. Dit is een GMR aangelegenheid. Wat is de
meerwaarde van Surplus en wat zien de ouders hiervan? We komen tot de conclusie dat er
geïnvesteerd zou moeten worden in partnerschap met ouders op Surplus-niveau.
 Huisvesting: Het noodgebouw wordt door de gemeente weggehaald. De datum is nog niet
bekend.
GMR.
Er is geen nieuws van de GMR.
MR verkiezingen.
Guido neemt afscheid, er zijn twee nieuwe kandidaten. De stembiljetten gaan morgen mee naar
huis en moeten uiterlijk maandag 23 juni weer ingeleverd worden. Guido en Birgitte tellen de
stemmen en de kandidaten worden door Guido gebeld.

Evaluatie van de MR vergaderingen van het afgelopen schooljaar.
Doel: de meerjaren begroting goed onder de loep leggen. Mede door de inspanning van Marjo is de
Springschans niet in de rode cijfers gekomen!
Doel voor het volgend schooljaar: Creatief kijken om te ondersteunen met innovatieve middelen
om een aantrekkelijke school te blijven.
Actielijst.
 Danny past de jaarplanner voor volgend schooljaar aan.
 MR verkiezingen: Guido en Birgitte tellen de stemmen op 23 juni en de kandidaten worden
door Guido gebeld.
Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
We nemen afscheid van Guido als voorzitter en lid van de MR en bedanken hem voor zijn inzet.
Volgende vergadering: dinsdag 7 oktober 2014 om 19.30 uur.
Wilma.

