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26-05-2015
Bert de Boer
Robert Muts
Bert de Boer Astrid Boersen, Gert de Wit, Nithard Keijdener, Marcel van
de Ploeg, Manon van Druten, Rachel Naron
Michiel Blankenvoorde (met kennisgeving)

Notulen/Afspraken
Opening en vaststelling agenda
Vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Begroting in relatie met de leerlingeninstroom:
Gert licht de begroting toe (ook voor de langere termijn) in relatie met het
aantal leerlingen en de prognose voor de aankomende jaren. In de
vergadering worden de verschillende scenario’s besproken. Uitgangspunt
blijft de kwaliteit van het onderwijs en de grootte van de groepen.
5-gelijke dagen model:
Door nieuwe inzichten en rekenmodellen is het mogelijk om het 5-gelijke
dagen model na 2-jaar in te voeren in plaats van 3 jaar. Gert neemt ons
hierin mee en licht het een en ander toe. De grootste wijziging is dat de
kleutergroepen alleen vrijdagmorgen naar school gaan (ipv de hele dag)
en dat zij op woensdag tot 12.30 uur op school zijn. Ook zal de komende
2 jaar de meivakantie 1 week bedragen. Gert zal dit middels een brief
communiceren naar de ouders.
Formatieplaatje:
Gert licht het een en ander toe. De opzet zoals deze gepresenteerd is, is
nog niet definitief. De formatie wordt op 27-05 besproken in het overleg
met de leerkrachten. Aan het einde van het schooljaar zal de formatie
worden gecommuniceerd met de ouders. De MR geeft de directie een
mandaat om verder te gaan met de formatie. Hij hoeft dit niet terug te
koppelen naar de MR. Alleen als er erg ingrijpende wijzigingen zullen
optreden t.o.v. het gepresenteerde zal de directie dit in overleg met de
MR doen.
Aannamebeleid:
Door het stukje in de krant zijn er meerdere aanmeldingen binnen
gekomen. Rachel licht het een en ander toe. Ook heeft zij een nieuwe
indeling van de gebieden aangegeven met betrekking tot voorrang van
eventuele plaatsing van nieuwe leerlingen.
Rondvraag:
Robert geeft aan dat volgend jaar zijn laatste jaar al MR lid is en dat hij
niet meer verkiesbaar is. Volgend jaar wordt er bekeken hoe we een
nieuw MR lid gaan werven.
Volgende vergadering:
23 juni

Actie
Bert

Gert \ MT

Gert

Gert

Rachel

Robert

Allen

...............................

