Notulen MR-vergadering 16-05-2017
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Stella Platteschor, Lobke Angenent, Mark Timmermans, Tom van Zandwijk,
Wietske van der Zwaag, Liesbeth Postma. (MR-leden). Georgette Poppelier (directeur).

1. Welkom en vaststellen agenda.

2. Notulen vorige vergadering (2017-04-18).
Deze worden vastgesteld en gaan naar de website.
3. Ingekomen stukken.
Mail over scholing, webinar over ouders in de MR.

4. Formatieplan ’17- ‘18.
Bezuinigingen: Geen vakleerkracht gym meer, starten met 1 kleutergroep, de ib-er
staat voor een deel voor de groep, we ontvangen een deel uit het bufferfonds, er is
volgend jaar geen bouwcoördinator meer. Cora heeft aangegeven dat ze vanaf
komend schooljaar geen bovenbouwcoördinator meer wil zijn.
Wat valt op: Volgend jaar starten we met 1 kleutergroep met Stella en een invaller
(voor Inez). In groep 3 start Audrey naast een invaller (voor Lobke, zwangerschapsverlof). Het is nog niet duidelijk wie deze vervangers zullen zijn. We zouden graag de
vervangers houden die dit jaar op de Driemaster hebben gewerkt.
Cora gaat groep 7 doen, Koen gaat groep 8 doen.
Floor gaat de plusgroep vervangen op donderdagochtend totdat Lobke terug is. Dan
gaat de plusgroep weer terug naar de woensdag.

5. Berekening middelen toegerekend aan bevoegd gezag.
Georgette heeft dit toegelicht. We hebben vanuit het bufferfonds ongeveer 1 hele
formatieplaats gekregen.
6. Vaststellen nieuwe vergaderdata.
Mark maakt een voorstel, stuurt het rond.
7. Rondvraag en sluiting.
Lobke heeft bekeken hoe het landelijk gaat met de doorstroom van groep 2 naar
groep 3. Zij heeft een document van de PO-raad en stuurt het door naar de MRleden. We agenderen het voor de volgende keer, 4 juni.
Mark doet een voorzet voor het werkplan voor 2017-2018.

Volgende vergadering op 4 juli. (overlegvergadering met Georgette) + afsluitende borrel.
Start volgende vergadering: 19.00 uur.

Onderwerpen: jaarplan 2017-2018, normjaartaak OP 2017-2018, schoolgids en jaarkalender,
Jaarverslag van bevoegd gezag, doorstroom groep 2 naar groep 3.

