MR AGENDA Donderdag 21 september ’17

Gebouw Brandtstraat 80
1. OPENING
2. NOTULEN van 8 juni
Deze zijn goedgekeurd.
3. MEDEDELINGEN
Mededelingen vanuit Hans:
-

Het schooljaar is goed gestart, er zijn startgesprekken gevoerd met de ouders.
Aartje, de nieuwe directeur van de school, wordt ingewerkt door Hans en voert momenteel
gesprekken met directieleden en IB-ers. Kennismaken met het team komt, op advies van
Hans, na de herfstvakantie. Ze heeft al bij het begrotingsgesprek van 2018 gezeten.
- De meeste groepen zitten op 25 of meer leerlingen, dat is voor de begroting fijn.
- Er zijn een aantal nieuwe collega’s gestart, ze vinden al snel hun weg binnen de school. Ook is
er een nieuwe IB’er voor de groepen 3-4-5.
4. Financiën forecast 2e kwartaal t/m augustus
(dir)
(bijlage 1)
Hans en Victor zijn geweest, het plussaldo is groot omdat het lopende bedrag op de bankrekening is
meegenomen in de begroting. Ook is er vast wat extra geld opgenomen in de begroting voor de
verbouwing. De begroting van 2019 is nog niet helemaal af en wordt later besproken.
5. Staking 5 oktober

(dir)

Deze actie is afkomstig vanuit de groep ‘PO in actie’ en de vakbonden. Lucas Onderwijs steunt de
actie en houdt geen salaris in voor die dag. De school zal dicht zijn.
6. Jaarverslag 2016-2017

(dir)

(bijlage 2)

(dir)

(bijlage 3)

(mr)

(bijlage 4)

Dit komt de volgende keer.
7. Jaarplan 2017-2018 school
Er zijn wat kleine wijzigingen doorgevoerd.
8. JAARPLAN MR : informatievoorziening LK / ouders

Dit is nog niet af, het wordt waarschijnlijk hetzelfde als vorig jaar. De BAC zal uiteraard wegvallen en
de data zullen aangepast worden door Rien.
We gaan naar één keer in de 6 weken vergaderen, Rien maakt een planning. De eerstvolgende
vergadering zal zijn op dinsdag 24 oktober om 19.30.
9. Voortgang nieuwbouw

(dir)

Het definitieve ontwerp is bijna rond, het wordt fraai. Spannend is nog het vinden van een aannemer
en de indexering in verband met het stijgen van de prijzen in de bouw. De planning is nog steeds: in
mei starten met de sloop van de kerk.

10. OUDERPARTICIPATIE/ - BETROKKENHEID

(mr)

Geen mededelingen, er wordt later op teruggekomen.
11. VERKIEZINGEN MR
De eerste 2 jaar zijn bijna voorbij en dat betekent dat er nieuwe verkiezingen gaan plaatsvinden voor
de helft van de MR, zodat er altijd een mix zal zijn van ervaren en nieuwe leden. \
-

-

Personeelsgeleding:
o De positie van Olaf komt vacant en stelt zich niet herkiesbaar, tenzij er te weinig
kandidaten zijn vanuit de personeelsgeleding,
o De positie van Mona komt vacant, ze stelt zich herkiesbaar,
Oudergeleding:
o Er is al een lege plek die opgevuld kan worden,
o De positie van Rofeida komt vacant, ze stelt zich herkiesbaar,
o De positie van Karim komt vacant, hij stelt zich herkiesbaar.

Rien en Karim zullen de verkiezingscommissie vormen.
In de bouwvergaderingen en tijdens koffie-XL zullen MR-leden iets vertellen over de MR.
12. RONDVRAAG

