Notulen van de MR- vergadering van 20 januari 2015.
Opening om 19.30 uur. Marjo is afwezig.
Vaststellen notulen vorige vergadering incl. actielijst.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Het stukje tekst van Danny over de
MR en het jaarverslag moeten nog op de website gezet worden.
Agenda.
Een aantal punten van de agenda staan op het verkeerde moment in het jaar gepland. De volgende
vergadering passen we de jaarplanner aan. Stukken moeten van te voren worden aangeleverd,
anders worden ze niet behandeld.
Er is bij de MR leden behoefte om het SOP, jaarplan etc. van dit schooljaar in te zien.
Jaarverslag.
Het jaarverslag wordt op de website gezet. Het jaarverslag is aangeboden bij de directie, de vraag
is of deze ook wordt aangeboden bij Surplus . Normaal gesproken werd het jaarverslag
gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de activiteiten commissie. We vragen ons af, wat
ermee gebeurt. Moet het verslag zo uitgebreid of is een A-viertje voldoende? We komen hier
volgende vergadering op terug.
Financieel verslag en begroting AT.
Deze documenten zijn een verantwoording naar de ouders en moeten door ouders kunnen worden
ingezien. Een optie is, om ze op school ter inzage te leggen. Dit moet dan wel via de nieuwsbrief
gecommuniceerd worden.
Nascholing MR.
Er is gelegenheid voor MR leden om scholing, bv. via de VOO te volgen. Ook op de website van
WMS is heel veel informatie te vinden. Niet duidelijk is welke en hoeveel budget hiervoor binnen de
schoolbegroting is gereserveerd.
Schoolplein.
Birgitte praat de MR bij over de vorderingen omtrent het schoolplein.
Formatie.
Op 1 oktober hebben we 178 leerlingen. Er wordt uitgegaan van 25 leerlingen gemiddeld per
groep. Het team denkt na over de formatie van volgend schooljaar, 7 of 8 groepen.
Danny: er zijn scholen met hele kleine groepen, bv ’t Zand. Hoe wordt dat bekostigd? Gaat dat niet
ten koste van de andere scholen? Meet Surplus met 2 maten? Waarom dit verschil? We komen hier
op terug.
Inspectiebezoek.
We bespreken kort het inspectiebezoek.
Rondvraag.
Danny: er staan te veel punten open uit de jaarplanner.
Yvonne: andere schooltijden. Dit wordt op Surplus niveau door een onafhankelijk bureau
onderzocht. Het hangt samen met het aantal uren dat de leerlingen per jaar maken. Voor onze
school houdt dat wel wat in. Bij ouders leven wel vragen, er is behoefte aan informatie.
Actielijst:
 Vaste agenda (Yvonne)
 Stukken van te voren aanleveren (Marjo)
 Informatie MR en jaarverslag 2013-2014 op de website (Wilma).
 Jaarplanner aanpassen. (Volgende vergadering).
 Jaarverslag komt volgende vergadering terug (1 A-viertje? Surplus?)
 Activiteitenteam: het financieel verslag van het afgelopen schooljaar en de begroting voor
het komende jaar moeten gecommuniceerd worden. (Marjo)
 Sociaal jaarverslag Surplus komt volgende vergadering terug.
 Zorgplan – MR moet volgens de wet op Medezeggenschap artikel 10.b (bron website VOO),
wel instemming geven. Actiepunt t.b.v goedkeuring door naar volgende vergadering.
 Formatieplan. Groepsgrootte – bekostiging.



Ouders informeren over het traject met betrekking tot andere schooltijden (Marjo).

Volgende vergadering: donderdag 5 maart 2015 om 19.30 uur.
Wilma.

