MR ‘de Vijf-er’
Notulen 22 januari 2015

Aanwezig: Marc Marsman, Nathalie Hoogstad
(voorzitter), Christian Rooth, Miek Tanke, Dagmar Zoetebier (notulist) en Directie Aangeenbrug.
Afwezig m.k: Marielle Nissink, Mark de Witte en Miranda Lubberdink
1.

Opening

2.
Jaarrekening sponsorcie.( met toelichting door de penningmeester)
Jan Pieter (penningmeester van de sponsorcie) is aanwezig ivm toelichting jaarrekening
sponsorcommissie. Ieder jaar in januari komt de penningmeester van de sponsorcie de financiën
toelichten.
3.
Verslag vorige vergadering – besluitenlijst en actielijst
Opgemerkt wordt, dat RIE maar afwezig blijft.
Directie licht even kort de eindresultaten van alle scholen van de vijfhoek toe:
Ligt allemaal zo’n beetje gelijk. Zien wel bij alle scholen een daling.
Speerpunten:
De 5 punten moeten in de jaarplanning worden opgenomen zodat ze ook op de agenda komen te
staan.
Notulen en actiepunten van 27 november goedgekeurd. Plaatsing website is akkoord.
4.

Ingekomen post
• MR magazine gaat rond. Directie zegt het abonnement op.

5.
Vaststellen van de agenda
Wordt vastgesteld.
6.
Directie mededelingen
Iedereen heeft de mededelingen gelezen en geen verdere vragen.
Uitslag school enquête wordt besproken.
Vanuit het verslag van de enquête wordt een plan van aanpak gemaakt en zal hier nog weer
terugkeren.
Zorg dat de uitslagen goed worden gecommuniceerd met besturen, ouders.
Over 2 weken in de nieuwsbrief.
Begroting:
Op de batenkant hebben we geen invloed.
Vanaf punt 4.1.2.3 heeft Directie wat meer invloed.
4.2 normaliter begrootte Directie dit altijd zelf maar moet nu een innovatieplan indienen.

Prognose leerlingaantallen:
Huidig 563
2015 544
2016 521
2017 507

Beleidsvoorstellen voor advies of instemming
•
Dol op de Vijf-er, paragraaf is bijgevoegd. In juni geven we dan instemming
op het complete document.
•
Voortgang schoolconcept
Komt volgende keer weer op de agenda met de nieuwe hoofdstukken
7.

8.
GMR
Begroting goedgekeurd door de raad van toezicht.
Er zijn geen vragen mbt dit document.
De uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie vanuit het bestuur is niet goed verlopen. Het was de
bedoeling dat hier de GMR, de MR en het management aanwezig zouden zijn. Dit was nu niet
het geval.
9.
Rondvraag: doen wij mij aan de nationale voorleesdagen? Ja, wij doen mee actie
door de Taal coördinator

11.

Sluiting

Besluitenlijst
22 jan 2015:Penningmeester sponsorcommissie komt in januari de jaarrekening toelichten
27 nov 2014:stukken MR zijn centraal te vinden indropbox. Marc zorgt voor verspreiding
codes en houdt dropbox bij.
27 nov 2014:notulen in het vervolg naar Dagmar voor het plaatsen op de website
27 nov 2014:instemming SOP, Jaarverslag MR 2013-2014, Jaarplan MR 2014-2015 en DOL
op de Vijf-er incl. paragraaf m.b.t. communicatie naar de ouders. Hoogbegaafdheidplan krijgt
positief advies met complimenten aan de IB-ers!
25 sept 2014:instemming jaarplan en schoolgids 2014-2015
15 mei 2014:MR geeft instemming voor leerlingenraad
15 mei 2014:Voorblad met korte samenvatting toevoegen bij grote vergaderstukken.
15 mei 2014:Klachten inzake TSO doorsturen naar Raster.
20 maart 2014:MR gaat akkoord met zorgplan tot 5 juli 2014. In het nieuwe schooljaar komt er
een nieuw document, genaamd SOP (School Ondersteunings Plan)
Vergaderingen schooljaar 2014- 2015:
25 september 2014
27 november 2014
22 januari 2015
19 maart 2015
28 mei 2015 (Let op! Gewijzigd)
25 juni 2015

