Notulen MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

dinsdag 20 juni 2017
19:30 uur
Teamkamer
Floor, Marion, Anja, Anneke, Yvon
Bouwewijn en Ferdinand (directie)

1.Aanpassingen schoolgids / schooltijden / jaarkalender 2017-2018
Geen stukken ontvangen

2. Voortgang TSO
Vooraf een voorstel ontvangen van Ferdinand.
Daarbij gaat de TSO invulling door de Sport BSO vervallen op de vrijdag.
Dat levert een besparing van 6.000 euro op.
De MR ondersteunt dat de Sport BSO tijdens de pauze begeleidt.
De MR betreurt het dat er bezuinigd moet worden. Dit kan niet anders, aangezien de kosten
nog niet dekkend zijn doordat niet alle ouders betalen. Vanuit Fectio is de opdracht
gekomen dat er in gesneden moet worden.
De MR vindt de vrijdag de beste optie om uit het programma te halen.

3. Voorgenomen staking 27 juni
Onze school neemt deel aan de staking. Ouders zijn geïnformeerd.

4.Opening deel 2 vergadering
•
•
•

•

Vaststellen agenda: agenda is vastgesteld
Mededelingen:nvt
Ingekomen stukken:
Vraag van de MR van de Bengelbongerd/ Heilige Familie: zij zouden graag een
reactie vanuit Fectio zien tav de aanstaande staking. Ondersteunt Fectio de actie?
Ondersteunen andere MR-en deze vraag? Inmiddels achterhaald, aangezien er vanuit
Fectio een mail is gekomen met daarin hun duidelijke visie: een ondersteuning van de
staking. Wij sturen een mail naar bovengenoemde MR om aan te geven dat we de
vraag ondersteunen. Inmiddels heeft Fectio ook een alle ouders geïnformeerd en
aangegeven de actie te steunen.
Mededelingen GMR: nvt

5.Notulen & Actiepunten notulen 15 mei 2017
Geen aanvullingen/ wijzigingen

Status: Concept
Datum: 20 juni 2017
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6. Voortgang / leden MR komend jaar.
Leerlingaantal nieuwe schooljaar is kleiner dan 200.
Conform artikel 3 uit MR-statuut Fectio dient een MR dan te bestaan uit 2 personen
vanuit oudergeleding en 2 personen vanuit de personeelsgeleding.
Dat betekent dat er na het vertrek van Boudewijn Dominicus geen nieuw lid vanuit de
oudergeleding hoeft te worden geworven.
Door vertrek van Anneke en Anja moet er één nieuwe leerkracht geworven worden voor
de personeelsgeleding.
Vergaderdata 2017-2018:
- ma 11 september (aanlevering stukken: 4 september)
- ma 13 november
- ma 15 januari
- ma 12 maart
- woe 16 mei
- ma 25 juni (gewijzigd in vergadering 11-9 naar 18 juni 2018)

7. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Actiepunten:
Nummer
1617-12

Eigenaar
Directie

1617-13

Directie

Status: Concept
Datum: 20 juni 2017

Actiepunt
MR informeren over aantal leraren in MR schooljaar
2017-2018
Nagaan of de openstaande actiepunten van de RI&E
daadwerkelijk zijn afgerond.

Status
Gereed
Nieuw
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