MR vergadering 21 oktober
Aanwezig: Marjoleine, Jan en Nina
Afwezig: Corina, Angelo en Joyce, directie
Agendapunt
1.Welkom

2. Jaarplan school en voortgang

3. Begroting

Hartelijk welkom aan Jan Jacobs. Jan gaat de
plaats van Jack/Ingrid invullen binnen de
MR.
* Vrijdag 16/10 is er een studiedag geweest
waarbij een aantal punten uit het jaarplan
behandeld zijn. Dit betreft o.a. het
onderdeel "Betekenis vol leren" en "sociale
veiligheid". Het team heeft een instrument
bedacht om de sociale veiligheid binnen de
school te waarborgen.
* De talentmiddagen worden als zeer
positief ervaren. Er zitten nog wat
knelpunten hier en daar maar daar wordt
aan gewerkt. Na elke middag wordt er goed
geëvalueerd en worden eventuele
aanpassingen doorgevoerd.
- Nog geen vragen; de begroting is nog niet
volledig. Deze wordt in de volgende
vergadering verder besproken.
- Voor de MR willen we € 1500,- laten
begroten. Dit is het bedrag waar we
"recht"op hebben. In de volgende
vergadering zullen we nog wel een
onderbouwing moeten geven waar we dit
geld aan willen besteden. Indien blijkt dat
we minder nodig hebben dan is dat prima
maar vooralsnog gaan we uit van dit bedrag.
Eén onderdeel van de begroting is een
vervolgcursus van Henk Nieborg ( zie punt 8
).

4. Functiemix en koppeling aan ontwikkeling

5. Handboek MR

6. Jaarplan MR

7. Nieuwe directeur

8. Scholingsbehoefte

9. Rondvraag

Daarnaast zijn er vast nog meer punten waar
wij nog niet aan gedacht hebben. Dit punt
wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering met de vraag of ieder MR lid zijn
input wil leveren voor deze begroting van de
MR gelden.
Wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering zodat Els een toelichting hierop
kan geven.

Ons handboek is voorzien van correcties
door Henk Nieborg ( cursusleider )
Marjoleine gaat dit handboek verder
uitwerken en de correcties doorvoeren.
Angelo heeft een jaarplan opgesteld.
Hoofdstuk 2 en 3 komen ook terug in het
handboek. Het jaarplan zal door Nina verder
worden aangepast en als bijlage bij deze
notulen verzonden worden
Binnen de MR is geen penningmeerster
benoemd. Els beschikt over onze gelden nav
het gewenste budget wat wij indienen. De
MR heeft geen eigen rekening meer.
Het vervroegde vertrek van Els valt de MR
rauw op het dak. Dit is een verrassende
wending in het afgesproken beleid
aangaande de oorspronkelijke benoeming
van Els per 1/8/2016.
Op 22/10 zal er een kennismaking zijn met
de voorgedragen directeur. De MR heeft een
aantal vragen opgesteld.
- nav de vorige cursusavond zouden we dit
schooljaar wederom een cursusavond olv
Henk Nieborg willen organiseren om onze
ontwikkeling als MR verder te ontplooien en
toe te spitsen op onze eigen MR binnen de
Gummarus.
- Vanuit de GMR zijn er diverse cursussen
samengesteld. Marjoleine, Jan en ik hebben
het idee dat de cursus "MR en invloed" op
30/5/16 voor ons een toegevoegde waarde
kan hebben.
- dit onderwerp wordt de volgende
vergadering wederom op de agenda gezet.
- geen vragen voor de rondvraag.

