Notulen MR vergadering 9 december 2019
Aanwezig: Saskia, Veerle, Graciela, Ira en Annemarie
-

Opening

-

Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd. Saskia gaat zorgen dat deze op de website geplaatst worden.

-

Mededelingen

-

Algemene reguliere bespreekpunten
DHS
Er is donderdag 12 december een bijeenkomst voor alle directeuren om te praten over
oplossingen voor het lerarentekort. Deze spoedbijeenkomst wordt pas beëindigd als er
concrete plannen zijn die hierbij gaan helpen. Een vraag/verzoek wat Saskia gaat inbrengen
namens ons is of DHS ook het werkveld, de leerkrachten zelf, om ideeën gaat vragen.
Terugkoppeling OR.
Carien is de nieuwe penningmeester van de OR. Er wordt gewerkt aan de oprichting van de
Stichting Vrienden van, hiervoor wordt gezocht naar een juiste vorm.
De MR gaat na of de huidige en beoogde constructie wel de meest gunstige constructie is
voor de ouderbijdrage.

-

Bespreekpunten:
o Formatie
De vervanging voor het zwangerschapsverlof van Graciëlla is geregeld. Voor Veerle nog
niet, hier wordt aan gewerkt en Saskia heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Yvonne
B heeft haar schouder gebroken. Tot 13 december is hiervoor een externe vervanger,
Rianne op school. Daarna vangt Hante de klas op en wordt er voor na de Kerstvakantie
nog gezocht naar ondersteuning van Yvonne. Er is nog geen prognose hoe lang dit gaat
duren. Mariëlle van Buuren
o gaat vanaf februari 5 dagen in de week werken, 4 dagen in groep 3 en 1 dag in groep C.
Yvonne T. gaat dan van 3 terug naar 2 dagen wat ze al een tijd wil.
o

Terugkoppeling begroting/Werkdrukgelden
De begroting is tegen alle verwachtingen in, niet goedgekeurd en er was nog 10.000 euro
aan werkdrukgelden waar een bestemming voor moest worden gezocht. Nu heeft Saskia
de begroting anders opgesteld en anders verwoord waarbij een deel van de
werkdrukgelden is ingezet voor het behoud van 5 dagen conciërge in de school. De
verwachting is dat de begroting nu wel goedgekeurd gaat worden.

o

Jaarverslag MR
Met een aantal aanpassingen is het jaarverslag goedgekeurd. Annemarie zorgt dat het
verslag op de website komt en opgestuurd wordt naar de GMR.

o

Begroting OR
Rogier heeft vanmiddag de begroting rond gestuurd. Alleen Graciëlla heeft deze
doorgelezen, in verband met het late versturen. De MR heeft hier nog wel wat vragen

over en daarom maken Annemarie en Ira een afspraak met Carien, de nieuwe
penningmeester.
-

Rondvraag
De vervanging voor Graciëlla en Veerle wordt in het team gezocht. Dit betreft in ieder geval de
volgende vergadering en wellicht de vergadering daarna.
Voor de volgende vergadering staan de verkiezingen van de oudergeleding van de MR op de
agenda. Annemarie zal hiervoor alvast uitzoeken wat de statuten hierover zeggen.
Graciëlla komt met het voorstel om de MR aansluitend aan schooltijd te plannen in plaats van in
de avond. De MR ziet hier zeker mogelijkheden voor en dit wordt meegenomen naar het
volgende schooljaar.

