Notulen MR vergadering 3 februari 2016
Aanwezig: Marieke, Jeroen, René, Robert en Rachel (later)
Afwezig m.k.: Saskia, Nilgun, Sasan
Notulant: Marieke
1: Opening:
Marieke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2: Verslag vorige vergadering:
Het verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan Rachel. Met wat kleine tekstuele wijzigingen komt het
zo op de site.
3: ingekomen post:
- Marieke vraagt of er nog behoefte is aan het MR magazine. Dit kost ons per jaar een
behoorlijk bedrag. Graag zo spoedig mogelijk via de mail reageren of er wel of geen behoefte
aan is, in verband met het tijdig opzeggen van het abonnement. Actie allen
- De mail van Robert over de kosten van het continurooster wordt meegenomen bij punt 5
4: mededelingen
- Op 15 en 17 maart komt de inspectie op de PSZ en de basisschool.
- De hal is opgeknapt en de kasten zijn geplaatst. René geeft een toelichting op wat er allemaal
is gebeurd
- Marieke wil graag haar rol als voorzitter opgeven in verband met mogelijke
belangenverstrengeling tussen MT en MR. Robert stelt zich beschikbaar. Zijn er nog meer
kandidaten? Graag zo spoedig mogelijk via de mail laten weten. Actie allen
5: enquête continurooster
Uit de enquête blijkt er geen duidelijke meerderheid te zijn voor 1 van de 4 vormen.
De MR heeft tijdens overleg de volgende punten besproken:
1: de meerderheid van de stemmers wil de lesdag op woensdag korter houden dan de andere dagen.
2: de optie om een kind wel of niet te laten overblijven moet in stand worden gehouden
3: De kosten voor de overblijf moeten omlaag
4: Vanuit Salto wordt opgelegd dat we van 25 ¾ uur naar 25 lesuren per week moeten.
De volgende stap is nu dat het team zijn mening mag geven
6: begroting
Jeroen geeft een korte toelichting.
De begroting is voor kennisgeving aangenomen
7: cultuur-beleidsplan
Marieke geeft een korte toelichting. Er zijn enkele tekstuele opmerkingen die aangepast zullen
worden. Verder is het beleidsplan voor kennisgeving aangenomen.
8: Rondvraag
- Robert geeft aan geen info meer te krijgen, hoewel zijn e-mailadres op school wel bekend is.
Marieke geeft aan dat er wat problemen zijn in eduscoop met de e-mailadressen in verband
met de privacy. Marieke gaat hier achteraan.
Sluiting van de vergadering om 22.00

