Notulen MR 22 januari 2020
Aanwezig: Janet, Michel, Coby, Bas, Anita, Ron en Afine
•

Welkom Janet en Ron. Iedereen stelt zich aan elkaar voor.

•

Vaststellen agenda. Er zijn geen toevoegingen.

•

Benoemen voorzitter. Michel geeft aan deze taak wel op zich te willen nemen.

•

Schoolplan/begroting.

De begroting is niet kloppend. De stichting heeft een taakstelling voor de gelden passend
onderwijs. Er moet kritisch worden gekeken wat wel/niet kan. Hoe het plaatje eruit komt te zien
is nog onduidelijk. De komende tijd wordt er iig bezuinigd.
De onderbouw van de hoofdlocatie groeit, er wordt gezocht naar extra ondersteuning in de
groep. Dit kan niet gefinancierd worden. Er wordt geprobeerd om het op te lossen zonder extra
kosten, door bv te schuiven binnen de stichting. Woensdag wordt er al gesplitst, Yvette Sterken
geeft dan Nijntje gym.
1 op de 4 leerlingen krijgt een IPad of laptop.
Schoolplan: de schoolmonitor komt de volgende keer op de agenda.
5. Planning agenda: de vergadering van dinsdag 19 mei wordt verplaatst naar 20 mei.
•

Rondvraag:

Anita: Overblijf hoofdlocatie: onvoldoende communicatie naar ouders. Sandra is het
aanspreekpunt naar de overblijf. Janet gaat het met Sandra bespreken.
Afine: Er is een nieuw GMR lid: Mark Folkerts. Er zullen afspraken met hem worden gemaakt
voor een goede informatiestroom tussen de MR en GMR.
Janet: Arsene Francot is ernstig ziek. Corinne Dekker zal zijn oachings-taken dit schooljaar op de
Schuthoek overnemen.
25 mei is een margedag. Deze wordt verplaatst naar 27 mei ivm met de beschikbaarheid van
Corinne Dekker. De margedag van 2 maart wordt anders ingevuld.
Ron: Er zijn veel vernielingen op het schoolplein op de hoofdlocatie. Idee: extra verlichting of
cameratoezicht.
Het oud papier rijden kost veel tijd, Ron wil kijken of het lukt om een digitale route te maken.
Coby: Zuidlaarderveen wil graag nieuw meubilair. Janet zoekt uit wat de mogelijkheden zijn.
De informatie over de MR op de app is niet up to date. Afine vraagt Stephan.
Iedereen stuurt Afine een stukje over zichzelf voor in de nieuwsbrief zodat alle ouders van deze
bezetting op de hoogte is.
De volgende keer agenderen:

Schoolmonitor, continurooster, ontwikkelingen taakstelling begroting, schoolgids

