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Opening

Iedereen is aanwezig.
Rogier Paans is als toehoorder aanwezig.
- Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.
- Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
- Algemene reguliere bespreekpunten
- Terugkoppeling OR
Harmen en Erwin vertrekken uit de OR. Carien zal de penningmeester worden. Met
het vertrek van Harmen en Erwin zijn er vacatures vacant.
De MR-oudergeleding wil graag tijdens de volgende vergadering de begroting van de
OR zien en bespreken.
- Bespreekpunten:
o Formatie
Er zijn twee zwangere leerkrachten. Vanaf februari zijn er twee vervangingen nodig.
De zoektocht is begonnen en de gesprekken zijn momenteel aan de gang.
De mogelijkheid tot het aannemen van een zij-instromer wordt besproken. De MR
adviseert positief tot aanname van een eventuele zij-instromer.
o Begroting/Werkdrukgelden
Saskia presenteert en legt de begroting uit. Eventuele wijzigingen in de begroting zal
zij via de mail communiceren.
Ook dit jaar krijgt de school werkdrukgelden. Tevens dient er nog 10.000 euro
worden uitgegeven. Het team gaat in gesprek met elkaar met betrekking tot het
inzetten van de werkdrukgelden.

o Jaarplanning vergadering en bijzondere agendapunten
Wij vergaderen op 2 december om 19.00 uur ( agendapunten: begroting OR,
terugkoppeling begroting school, formatie)
27 januari om 19.30 uur ( agendapunt: verkiezingen MR)
7 April om 19.30 uur ( agendapunt: instroom groep 2/ groep 3)
29 juni om 19.30 uur (agendapunt: margedagen en schoolplan)
o Jaarverslag MR
Het jaarverslag komt in oktober.
o Verkiezingen
Eind dit schooljaar zijn er verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. In januari
wordt er over de procedure gecommuniceerd.
o Talentlessen
Talentlessen hebben voorrang op de reguliere lessen. Dit betekent dat kinderen die
een talentles volgen, de reguliere les missen.
Op 6 december is er een studiedag. Tijdens deze studiedag zullen de talentlessen en
talentontwikkeling centraal staan.
0 Muziek
Er is een muziekleerkracht voor de groepen 3 tot en met 8.
Naar een muziekleerkracht voor de kleuters wordt nog gezocht.
Rondvraag en afsluiting
Naschoolse activiteiten
Ouders zijn enthousiast over de naschoolse activiteiten. De OR biedt de mogelijkheid
om te helpen met het faciliteren.
Instroom groep 1-2
Er zijn vragen omtrent de instroom van groep 1-2. Tijdens de volgende MR zal dit
worden besproken.

