Basisschool De Hovenier
Sportlaan 7
6065 AJ Montfort
tel. 0475-549017
fax. 0475-549018

Verslag MR-vergadering dinsdag13december 2016

Aanwezig: Huub Hoogtanders (voorzitter),Els Breukers, Willem van Pol, Joost Marx (notulist),Frauke Janzon, Petra
Schmitz, Debbie Curfs, Jacqueline Köke
Afgemeld:Ronald Dijke, Marlies Mom

1. Opening

Voorzitter opent de vergadering.
Afmeldingen van Marlies en Ronald

2.Vaststelling agenda

Geen verdere toevoegingen

3. GMR nieuws

Inmiddels 2 GMR vergaderingen gehad

1e vergadering stond voornamelijk in het teken van rondleiding op synergie school

2e vergadering
Januari 2017 verkiezingen GMR -> flinke reshuffeling
Maart 2017 -> MR Thema avond; thema’s kunnen aangedragen worden door alle MR’s (voor kerst)
- Begroting 2017; nieuwe software per 1-1-2017
Budget voor kwaliteitsverbetering
- Generatiepact; mogelijkheid voor 60+ ers om eerder te stoppen
- Binnen nu en 5 jaar groot personeelsverloop door natuurlijk verloop.
- Stichting had gerekend op meer leerlingen (voornamelijk vanuit AZC) Cijfers vallen tegen
- Nieuw toezichtkader RvT.
- Vakantieregeling
VMBO Beroepenfeest – 9 februari & 9 maart 2017, Jo Gerrishal te Roermond

4.Toelichting bevoegd gezag

Conceptbegroting; nieuwe opzet, voor Jacqueline wel nieuw, maar niet anders.
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Aantal zaken zijn in nieuwe opzet uitgesplitst. In de meerjarenbegroting is te zien dat het aantal
leerlingen langzaam terugloopt.
Willem stelt de vraag of het wellicht raadzaam is om halverwege het jaar de stand van zaken te
bespreken in de MR. Iedereen stemt hiermee in.
MR verleent instemming m.b.t. de begroting 2017

Komend half jaar bekijkt het team welke richting de komende jaren ingeslagen wordt.

Stukken die vandaag niet aan de orde zijn gekomen, worden in januari teruggepakt.
Oorzaak hiervan is planning MR. Deze was afgestemd met Ine. Het is wenselijk om deze planning met
Jacqueline te maken.

5. Vaststellen notulen vorige vergadering.

Agendapunt 3: themabijeenkomst
Ouderbetrokkenheid -> Geen ouders van “De Hovenier”.
Gegevensbescherming -> nog geen protocol binnen stichting

Agendapunt 7: contact KOM <-> MR
Gerda Coenen (KOM) is vanavond verhinderd. Schuift volgende keer.

6. Afspraken betreffende snappet-avond

Er wordt e.e.a. besproken over deze nog te organiseren avond met info naar ouders toe. Deze zal niet
meer voor de zomer plaats vinden. Er wordt geopperd om dit na de zomer te doen als het nieuwe
schooljaar opgestart is.
Resterende MR gelden worden ingezet voor aanschaf tablet(s) voor de kleutergroepen.

7. Rondvraag & sluiting

Huub: Er is een nieuw zakboek m.b.t. MR. Ligt in het postvak.

Petra: Hoe wordt gesplitst met het schoolreisje tussen onderbouw/bovenbouw
Jaqueline geeft aan dat dit lastig is i.v.m. combinatieklas 4/5. Heeft de aandacht maar er is nog
geen besluit genomen.
Volgende MR vergadering op 31 januari
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