Notulen MR vergadering 29-10-2019
Aanwezig: Anoek, Stephanie, Marloes, Eveline, Gijs sluit 50 min later aan
Notulen
Notulen van 17 sept zijn niet aanwezig
Lopende zaken
• Er zijn nog geen vragen vanuit ouders voor de bijeenkomst van 11-11-2019. Op advies van de
MR en directie gaat de avond wel door.
• Er is een mail uit over de inloopmiddag op de Fontein en de Vosseschans over nieuwe
schooltijden. Deze vinden hier plaats omdat daar de mensen werken die kennis hebben van
de materie en dus de vragen kunnen beantwoorden.
• Elke werkgroep vanuit de fusie moet bemant worden door iemand van het Kompas, anders
missen we informatie en hebben we geen invloed op dat deel van het proces. Eveline gaat
mensen aanwijzen als de vacatures niet vrijwillig opgevuld kunnen worden.
Financiën
HB begroting
• 10 april 2018 zijn de Chromebooks afgeschreven. Deze zijn een jaar eerder in gebruik
genomen, maar in de begroting van 18/19 opgenomen.
• MR keurt bijdrage van €125 met €25 voor de OR goed.
• Schooljaar 20/21 zal er gewerkt worden met een ouderbijdrage, dan vast te stellen door de
MR. Vanaf schooljaar 21/22 moet het een vaste begrotingspost worden in de
schoolbegroting.
• Verantwoording van 18/19 en de nieuwe begroting worden per mail naar de ouders
verstuurd, nadat de verantwoording in kopjes is gezet.
OR begroting
• Afsluitende begroting van schooljaar 18/19 is goed gekeurd
• Begroting van schooljaar 19/20 is goedgekeurd
• Anoek koppelt beide punten terug naar Desiree en beide begrotingen worden naar de
ouders verstuurd.
• De 3 directeuren uit Ter aar gaan in overleg met de 3 OR voorzitters om te bepalen of er geld
mee genomen gaat worden naar de nieuw te vormen OR.
Schoolplan
MR heeft ingestemd met het schoolplan.
Regelement/statuten
Marloes past het bestaande reglement aan waar nodig en volgende MR vergadering zullen we dit als
MR ondertekenen. Dit had eigenlijk nu moetengebeuren, maar door miscommunicatie lukt dit niet.
Communicatie
Afspraak is dat de mails naar buiten komen via Lianne. Opgemerkt wordt dat er ook mails vanuit
andere leerkrachten komen. Mails vanuit school en directie komen via Lianne, vanuit de OR via
Suzanne en leerkrachten mailen hun eigen klassenzaken.
Emjee is gevraagd om een Kompas mail te maken zodat er altijd vanuit dezelfde mail wordt gemaild
naar ouders.

Rondvraag
• GMR vergadering van oktober is afgezegd, geen info
• Notulen van 17 sept staan in de MR mail, t/m 1 november kun je erop reageren. Daarna
goedgekeurd en op de site.
• Gijs stapt per direct uit de werkgroep schooltijden. Eveline doet er een mail uit met de
vacature. Zijn er vragen over, neem contact op met Gijs.

