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Ingekomen stukken

2

Nieuw MR-lid /
Verkiezingen

Advies / Instemming /
Informatief
-

hele MR

Reactie

Besluit

Alle digiborden binnen Prodas gaan het komende
schooljaar vervangen worden. Te starten op de
locaties waar het het hardst nodig is.
- Landelijk Commissie voor Verschillen
jaarverslag
- 2x info-Mr
3 ouders hebben aangegeven interesse te hebben. Tijs stuurt de 3 ouders een mail.
We brainstormen hoe hiermee om te gaan.
Daarin vraag deelname gmr en
verkiezingen aan de orde stellen.

Verkiezingen begin volgend schooljaar
in eerste nieuwsbrief. Ger gaat opties
bekijken voor digitaal stemmen.
Anders via briefjes.
3

Begroting

Advies art 11b
(hele MR)

4

Vaststellen
vergaderdata ’16 – ‘17

hele MR

5. Schoolgids

Er wordt vanaf de start van het nieuwe schooljaar
gestart met 3 kleutergroepen. Dat betekent dat
het leerjaar 2016-2017 start met 3 relatief kleine
kleutergroepen. De vraag is van welk lokaal de 3e
kleutergroep gebruik gaat maken? Graag voor de
zomervakantie duidelijkheid m.b.t. wie er voor de
klas komt te staan en hoe de groepsverdeling er
uit gaan zien. Hier wordt op het moment hard aan
gewerkt.
M.b.t. de begroting: dit jaar komt er geen
begroting. We wachten op de conceptbegroting.
Alle ontwikkelingszaken die al op de planning
staan blijven doorgaan. De kosten van personeel
gaan niet op schoolniveau maar op Prodasniveau.
27 september
22 november
17 januari 2017
21 maart 2017
23 mei 2017
4 juli 2017 19.00 uur
Alle vergaderingen starten om 19.30 uur; met
uitzonderingen.
Er staan een aantal zaken nog geel gearceerd; dus
om nog te bekijken. Eventuele aanpassingen
worden gedaan.
- Kamp en schoolkamp staan er 2 keer in

-

-

-

-

6. Rondvraag

-

-

(Coördinerende) taken die Linda vervult
aanpassen
Hoe zit het met de ouderbijdrage? Gaat
deze aangepast worden nu er vanaf
volgend schooljaar geen overblijfouders
meer nodig zijn op vrijdag? Voorstel van de
MR is om de ouderbijdrage hetzelfde te
laten. Oudervereniging laat weten dat het
hetzelfde bedrag blijft.
Is het mogelijk om voor volgend schooljaar
alleen de wijzigingen bij te houden? Dit
leest gemakkelijker.
De vraag is of er een stuk over ‘Natuurlijk
Bewegen’ opgenomen moet worden in de
schoolgids. De MR zou dit graag zien.
Als de schoolgids definitief is wil de MR
hem graag lezen. Mogelijk terug laten
komen in de volgende vergadering.
Schema van Anke (urenverantwoording)
kan wat ons betreft uit de schoolgids.
Toevoegen groep 1-2 C
MT-zaken vanaf nu standaard op de
agenda zetten.
M.b.t. bouwcoördinatoren: idee om te
gaan werken met 1 school –coördinator
i.p.v. een boven- en onderbouw
coordinator. Het blijkt dat zaken soms
dubbel gedaan worden.
1 school coördinator en 1 persoon die
facilitair beheer doet

-

-

7. Sluiting

Rapportages m.b.t. sociale veiligheid graag
op de agende voor de volgende MRvergadering.
Rapportages m.b.t. interne audit op
agenda zetten voor de volgende Mrvergadering.

