Verslag MR-vergadering 05-02-2015
Aanwezig: Monique, Marianne, Kenneth, Adrina, Marijke
Afwezig: Arnold vanwege rugklachten, Job zonder reden
1. Opening/ mededelingen
Marianne gaat bekijken wanneer het financieel jaarverslag gemaakt moet
worden. Indien nodig maakt zij het financieel jaarverslag voor de volgende
vergadering.
Er is besproken hoe de MR zijn gelden kan en mag besteden.
Adrina vertegenwoordigt de oudergeleding van de MR tijdens GMR
vergaderingen. Monique vertegenwoordigt de MR in de GMR
vergaderingen als teamlid.
Op 10 maart zullen Monique en Adrina niet aanwezig zijn op de MR
vergadering wegens diverse ingelaste GMR vergederingen en op 10 maart
a.s. is er een GMR vergadering.
2. Verslag MR-vergadering 09-10-2014
Het verslag is goed gekeurd.
3. Vanuit de GMR
Er is een nieuwe algemeen directeur benoemd.
Hij wil zich over diverse zaken eerst goed laten informeren voordat er
definitieve besluiten genomen worden.
Er zal een aparte vergadering gepland worden om over het bestuurs
formatieplan met elkaar te spreken.
Tussentijds zal er een informatieavond afgesproken worden waarbij
iemand van de vakbond uit zal komen leggen wat de nieuw afgesproken
cao voor het basisonderwijs in de praktijk zal kunnen betekenen.
4. Mogelijkheden om van een MR een vereniging te maken.
Door miscommunicatie is er verwarring ontstaan of de vraag nu was of de
MR nu als vereniging of als stichting zou kunnen worden omgezet.
Tijdens de vergadering werd duidelijk dat het om de mogelijkheden van
een vereniging gaat. Adrina communiceert hierover met Arnold zodat zij
gericht naar informatie kan zoeken.
Hierna kan Adrina gericht gaan zoeken en informeert zij ons over de
mogelijkheden hiervan op de MR vergadering op de MR van 12 mei.
Informatie hierover kan zij ook aan de MR leden mailen zodat zij een en
ander vast door kunnen lezen.
8. Nieuws vanuit de directie
Monique geeft informatie omdat Arnold niet aanwezig kan zijn.
De 1 oktober telling was positief. Ten aanzien van de formatie van
komend schooljaar wordt er Stichting breed gekeken. Dat wil zeggen
Dat de formatie per school bekeken wordt. Het is de bedoeling dat de
pijnpunten met elkaar, in overleg, opgelost worden.
De inspectie heeft een bezoek gebracht aan de Vuurvogel. De school heeft
een groene beoordeling ontvangen.

Er zijn verbeterpunten benoemd. Deze worden binnen het team besproken
zodat er een plan opgesteld kan worden om hieraan te gaan werken.
Er is een Dalton audit geweest. De visitatie is positief beoordeeld. De
doorlopende leerlijnen zijn zichtbaar. Iedereen op de Vuurvogel is nu
Dalton gecertificeerd.
Er zijn adviezen gegeven voor verdere groei. Deze worden ook binnen het
team besproken. Er wordt in samenhang met het inspectiebezoek bekeken
hoe een en ander verbeterd kan worden.
9. Rondvraag
Adrina: De kaartverkoop voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel verloopt
niet goed. De school per pakje kaarten maar 2 euro over.
Monique vertelt dat hierover binnen het team is gesproken. De verkoop
geeft veel administratieve rompslomp. Alles wat opgehaald wordt is
meegenomen. Het is niet voor herhaling vatbaar.
Veel scholen hebben niet meer de traditionele schooltijden. Dit onderwerp
wil zij graag op de volgende vergadering ( 12 mei ) als agendapunt vermeld
zien.
Kenneth: Komend schooljaar moeten er nieuwe leden gezocht worden voor de MR.
Kenneth wil hiervoor een stukje schrijven in de nieuwsbrief.
Adrina weet misschien één of twee ouders die interesse hebben en nodigt
hen uit om op 10 maart de MR vergadering bij te wonen.

