MR vergadering

Notulen

10 april 2017
19:45 uur aanvang

Aanwezig:

Afwezig (m.k.):
Genodigden:
Notulen door:

Joyce Albers, Marieke van Bruinessen, Leonie Heutinck, Nico van der
Hoek, Monique ter Keurs, Mirjam Stok (vz), Nynke Vogel, Tijs van der
Zanden
Ria de Jonge, Rose Marie Touber
Jessica Laagwater (dir)
Nynke

Algemeen 19:45 – 20:05u
1.
2.
3.

Welkom en vaststellen agenda
Mededelingen
Vaststellen notulen d.d. 09-03-2017.
Goedgekeurd na enkele tekstuele en inhoudelijke wijzigingen. Door een
misverstand zijn de notulen van 25-01-2017 tekstueel nog niet bijgewerkt.
Daarom kon de webversie nog niet gemaakt worden. Volgt z.s.m.

Van de directie (20:05 – 21:05u)
4.

5.

Andere schooltijden:
Verzoek vanuit de MR om een verslag op de website te plaatsen
over de ouderavond, zodat iedereen kennis kan nemen van de
recente ontwikkelingen. Zorg voor goede communicatie!
Voorstel directie: Volgend schooljaar gaan de kinderen de
schooluren opplussen. Dat betekent voor de groepen 1 t/m 4 dat ze
vrijdagmiddag ook naar school gaan, met als mogelijke
consequentie dat de kinderen een keer extra naar de overblijf
gaan. Deze extra lestijd is als voorbereiding op elk mogelijk nieuw
rooster waarvoor gekozen gaat worden. Na de meivakantie wordt
er een enquête gehouden. Invoering van het nieuwe rooster als stip
op de horizon voor 2020.

Ter informatie

Toelichting schoolbegroting:
Er moet flink bezuinigd worden. Er vallen geen gedwongen
ontslagen. Maar er worden wel gesprekken gevoerd met 61plussers, loopbaantrajecten voor niet functionerende leerkrachten

Ter informatie

Jessica

ingezet. Startende leerkrachten (jong talent) moeten behouden
blijven. Op de Boeier betekent dit dat er per groep niet meer dan
1.0 fte per groep besteed mag worden . Het geld voor passend
onderwijs (aanvraag arrangementen) zorgt voor de nodige
aanvulling Er moet €50.000 bezuinigd worden.
Vraag vanuit de MR over de afdracht van €364.000,-: dragen
andere scholen ook zoveel (17%) af aan box 1+2?
Jessica zoekt nog uit waarom we met 2 leerlingen meer aan
inkomsten €4000,- minder hebben ontvangen.
We kunnen geen nieuwe investeringen doen.
Wat kan er wel:
Er wordt voor het ICT (Chantal en Martijn) en voor taal
(taalcoördinator Mandy) een beleidsplan geschreven. Deze
beleidsplannen beschrijven de visie van de Boeier.
Er is een koffiezetapparaat aangeschaft, daardoor is de inkoop van
koffie op termijn goedkoper.
Zuiniger bellen door de school door het groot inkopen als bestuur.
Vervangen van een defect digibord door een touch screen in de
Zeeanemoon. Vraag vanuit de MR of er genoeg rekening
gehouden wordt met ICT vervanging. Er zijn veel digiborden in de
school die niet meer gerepareerd kunnen worden.

MR (21:05 – 21:35u)
6.

Vervolg adviesprocedure schoolbegroting
Vragen over de begroting per mail delen voor 16 mei.

Ter bespreking
MR

7.

Opstarten verkiezingsprocedure
De verkiezingsprocedure van de oudergeleding en de
personeelsgeleding wordt opgestart.
Langszij, carrousel of mail – Voor de meivakantie bekend
maken van de vacatures binnen de O-MR.
Dinsdag 16 mei: aankondigen (3 wk aanmelding)
Sluitingsdatum is 6 juni. Bij teveel aanmeldingen start de
verkiezingsprocedure.
Verkiezingen (indien nodig) op 14, 15 en 16 juni.
Stemmen tellen: alle aanwezige MR-leden helpen mee
na schooltijd.
Welkom aan nieuwe leden op 28 juni: laatste vergadering
dit schooljaar.
Procedure vacature P-MR later opgestart.

Ter bespreking
Leonie

8.

Rondvraag en afsluiting (21:40u)
Er is geen vraag gesteld.

P-MR

