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Notulen vorige
vergadering

Advies / Instemming /
Informatief
-

Reactie

Besluit

Ter aanvulling: Verslagen van de GMR gaan alleen
naar de voorzitter van de MR toe.

Notulen worden vastgesteld.

Iedere vergadering zetten we voortaan standaard
op de agenda ‘Informatie vanuit school’.
1

Ingekomen stukken

-

Er zijn geen ingekomen stukken

-

2

Formatie

Instemming art 12b
(personeelsdeel MR)

3

Begroting

Advies art 11b
(hele MR)

4

Project
sportcoaches

5

Studiedagen

De formatie is rond. Morgen wordt deze
vastgesteld in het MT. In de eerst volgende
nieuwsbrief wordt de formatie gecommuniceerd
naar ouders. Aandachtspunt hierin is het
verwachte grote aantal kleuters vanaf december
2016. Ouders die kinderen hebben in
kleuterklassen geven aan zich zorgen te maken om
de verwachte grootte van de kleutergroepen. We
adviseren Anke om hierover open te
communiceren; m.b.t. de toezegging extra formatie
vanaf december 2016.
De begroting is nog steeds niet rond. De
oudergeleding van de MR verbaast zich hierover en
geeft aan dit zorgelijk te vinden. De
Prodasbegroting is besproken in de GMR. De
deelbegrotingen van de scholen zijn dus nog niet
rond.

MR stemt in met formatie.
Communicatie naar ouders via eerst
volgende nieuwsbrief.

We stellen de vraag aan de GMR of zij
hier meer duidelijkheid over kunnen
geven. Tijs en Paula nemen dit samen
op.
Op het moment dat de begroting rond
is laat Anke dit weten aan de MR en
komt de begroting in de dropbox.
De begroting m.b.t. 2e gedeelte
schooljaar zetten we eind 2016 op de
agenda.
Er is door de Triangelscholen besloten om te kiezen Als MR-geleding zouden we graag zien
voor Natuurlijk Bewegen. Dit zal worden verzorgd
dat dit in alle groepen wordt
door Paul van de Weerden en Teun Custers. Naar
aangeboden.
alle waarschijnlijkheid gaat dit tussen de 2.500 en
Op 1 september volgt er meer
3.000 euro kosten.
duidelijkheid tijdens een studiedag.
Daarna komt dit terug in de MRvergadering.

6 december wordt vastgesteld als studiedag.

6

Ondersteuning
vanuit Veerkracht

7

Interne audit

8

Vraag vanuit
leerkracht m.b.t.
uitstapjes leerlingen

Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan nadenken
over hoe we het onderwijssysteem anders vorm
kunnen gaan geven. Het team heeft dit schooljaar
nog een kick-off; met begeleiding vanuit
Veerkracht.
Op 15 juni vindt de interne audit plaats. Raad van
Bestuur wil ook graag ouders spreken. Dit wordt ad
random gekozen.
We moedigen het initiatief om leerlingen dingen
buiten school te laten ervaren zeer aan maar we
denken en vinden dat dit binnen de regio plaats
moet vinden. Gezien de kosten voor ouders,
verantwoordelijkheden m.b.t. reizen en reistijd in
verhouding met activiteit.

Vraag vanuit
Oudervereniging
m.b.t. notulen en
meedenken

9

Verslag GMR

10. Rondvraag

De notulen van de Mr-vergaderingen staan op de
site (onder Ouders – MR). De punten op de
agenda’s van de Oudervereniging en MR
verschillen van elkaar. Daarnaast liggen de
verantwoordelijkheden anders. Het is voor de
Oudervereniging altijd mogelijk om aan te sluiten
bij de MR-vergadering
- Er is gesproken over het strategisch
huisvestingsplan. GMR is hiermee bezig.
- Prodasbegroting is besproken en ervaren
als helder en transparant.
- Procedure aanstellen nieuwe directeur is
besproken
Ans heeft gesproken met de coördinator m.b.t.
overblijven. We geven aan dat we tevreden zijn.
Aan de ouders die nu helpen met overblijven
wordt gevraagd of zij volgend schooljaar hier ook
mee door willen gaan.
Ger geeft aan dat er een inventarisatie is gedaan
m.b.t. de digiborden. Deze worden op termijn
mogelijk allemaal vervangen door Pro-wise borden.

Evelien neemt dit met de
Oudervereniging op.

Evelien en Tijs gaan aftreden. We gaan een aantal
mensen benaderen. Daarnaast doen we
aankondiging in de nieuwsbrief en een oproep.
Chantal maakt een opzetje en levert dit aan bij Ger.
Tijs heeft kort gesproken met de voorzitter van de
MR van de Diamant.
Evelien komt met een voorstel voor 6 MRvergaderingen voor schooljaar 2016-2017

