Verslag MR vergadering 09-10-2014
Kenneth afwezig i.v.m. zieke collega’s die hij moet vervangen.
Job afwezig, reden onbekend.
1. Opening/mededelingen
Geen.
2. Verslag MR vergadering 09-07-2014
In plaats van Marjan, Marianne noteren.
Verder geen op – of aanmerkingen. Het verslag is goed gekeurd.
3. Vanuit de GMR
Er is nog geen vergadering geweest maar een training o.l.v. Bob Hoogendam.
Gerard Heikens gaat per 1 januari weg. GMR leden nemen plaats in de
sollicitatiecommissie, ook een ouder en een leerkracht.
Het bestuursformatieplan wordt door de GMR onder de loep genomen i.v.m. de extra
kosten die ontstaan zijn.
4. Nieuws vanuit de directie
- Het concept jaarverslag is naar iedereen gestuurd. Iedereen keurt het goed. Het
moet nog, ter goedkeuring, getekend worden door de voorzitter van de MR.
- Het bestuur heeft gevraagd aan de directeuren om de uitgaven weer onder de
loep te nemen
- Formatie 2014-2015: t.a.v. Jan Willem moesten eerst 40 ziektedagen zelf
opgevuld moeten worden voordat er om vervanging gevraagd kan worden. In de
maand september zijn 4 dagen ingevuld. Er wordt gelijk gelopen qua planning.
- Op rondleidingen door Arnold met nieuwe ouders komen positieve berichten en
inschrijvingen uit voort. Ook vanuit de wijk komen inschrijvingen door goede
berichten over de Vuurvogel van ouders in de wijk.
Er is een voorlichting geweest voor de ouders van groep 8 door leraren van
openbare scholen vanuit het voortgezet onderwijs.
Op 13 november is de visitatie van Dalton op de Vuurvogel.
Arnold heeft plaatsgenomen in een stuurgroep van het nieuwe
samenwerkingsverband. Er wordt gewerkt aan het optimaliseren van de
samenwerking binnen het samenwerkingsverband.
5. Taakverdeling binnen de MR
Voor de zomervakantie zijn de taken verdeeld.
Kenneth blijft voorzitter
Marijke blijft secretaris
Marianne wordt penningmeester
Monique is lid en is vertegenwoordiger van de Vuurvogel in de GMR
Adrina is lid en gaat met Monique naar de eerstvolgende GMR vergadering om te
bekijken of zij als ouder van de Vuurvogel plaats gaat nemen in de GMR
Job is lid.
Arnold is directeur en geen lid van de MR en wordt als gast uitgenodigd.
6. Mogelijkheden om van de MR een stichting te maken.
In het jaarplan is dit aangehaald en door iedereen goed gekeurd
Adrina gaat informeren wat de mogelijkheden hiervoor zijn en welke mogelijkheid het
voordeligst ( ( wel of niet naar de notaris en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
om een en ander officieel vast te kunnen leggen).

Wanneer de MR een stichting is kan er ook naar sponsors gezocht worden.
Marianne gaat als nieuwe penningmeester bekijken hoeveel geld er op de rekening
van de MR staat. Er is voorlopig geen scholingsbehoefte vanuit de MR. Marianne
bekijkt welke mogelijkheden de MR heef t.a.v. de besteding van het geld. De VOO
heeft een link waarin staat vermeld wat de penningmeester van de MR met de
financiële middelen heeft.
7. Scholingsbehoefte MR leden
Dit punt is bij bovenstaand punt behandeld.
8. Rondvraag
Er is geen rondvraag

