Notulen van de MR- vergadering van 5 maart 2015.
Opening om 19.30 uur.
Vaststellen notulen vorige vergadering incl. actielijst.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Actielijst:
 Jaarplanner aanpassen. Danny mailt de jaarplanner
 Jaarverslag is naar de GMR gestuurd met de vraag of dat nodig is en wat ermee gedaan
wordt. We wachten op een reactie. Marjo informeert of het jaarverslag naar Surplus
gestuurd moet worden.
 Formatieplan. Groepsgrootte – bekostiging.
 Ouders informeren over het traject met betrekking tot andere schooltijden (Marjo).
 Sociaal jaarverslag. Marjo informeert bij Surplus.
Jaarplanner.
Marjo heeft informatie over de jaarplanner van een andere school en van internet. Danny heeft de
informatie van de VOO vertaalt naar onze school. We bespreken de punten en Danny mailt de
nieuwe jaarplanner naar de MR leden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar stemt de MR in met
de documenten waarvoor dat nodig is.
Het sociaal jaarverslag gebeurt op Surplus niveau. Marjo vraagt het sociaal jaarverslag bij Surplus
en informeert de MR over de voor de MR relevante punten.
Andere schooltijden.
Surplus doet onderzoek naar andere schooltijden. Een van de redenen is de werktijdfactor. In de
toekomst is de WTF op alle scholen gelijk, dit maakt o.a. mobiliteit een stuk eenvoudiger. Een
extern bureau, Etuconsult begeleidt dit proces.
Wij zijn in de oriënterende fase. Ouders worden betrokken bij dit traject, waarschijnlijk via een
ouderavond onder begeleiding van Etuconsult.
Zorgplan.
Yvonne heeft een aantal vragen over het zorgplan en mailt die naar Wilma.
Financiële begroting van de MR.
Deze begroting zit als post in de algemene begroting. Het geld kan worden besteed aan cursussen
en lief en leed.
Vakantierooster.
De MR heeft het verzoek of het vakantierooster bijtijds op de website kan komen. Dit hangt af van
het vakantierooster van het VO.
Volgende vergadering: dinsdag 28 april 2015 om 19.30 uur.
Wilma.

