Verslag MR vergadering 13-05-2014
Afwezig: Martin met kennisgeving
Aanwezig: Kenneth, Job, Adrina, Monique, Marjan, Arnold en Marijke
1. Opening/mededelingen
De financiële verantwoording van de MR is geregeld.
In de teamvergadering van 20-05-2014 wordt besproken wie er schooljaar 2014-2015
plaats gaat nemen in de MR en de GMR.
Adrina gaat met Monique mee naar de volgende GMR vergadering. Ze gaat bekijken
of zij volgende jaar als oudergeleding plaats gaat nemen in de GMR.
2. Verslag MR vergadering 05-02-2014
Punt 5/6 verdient een aanpassing. Adrina gaat deze aanpassing maken en mailt deze
vervolgens naar Marijke. Zij zal de overige MR leden van de aanpassing op de hoogte
brengen zodat punt 5/6 in de volgende vergadering nogmaals besproken kan worden
en goed gekeurd kan worden.
De andere punten van het verslag zijn goed gekeurd.
3. Vanuit de GMR
Het gezondheidsplan is besproken en goed gekeurd.
4. Werving nieuwe leden voor de MR
Dit punt past beter in september 2014. Dan worden ook de taken binnen de MR
vastgelegd.
5. Nieuw vanuit de directie
De MR heeft een brief gestuurd naar Arnold Eijgelsheim over de formatie van
komend schooljaar met de intentie van de MR om deze brief te bespreken op het
bestuurskantoor.
De brief van de MR heeft geen positieve gevolgen gehad voor de Vuurvogel.
Jan Willem heeft bezwaarschrift naar het bestuur gestuurd. Deze wordt 22 of 23 juni
in de bezwarencommissie besproken.
De leerlingenraad bepaalt zelf wanneer zij bij elkaar komen. Er is geen vaste dag voor
vastgesteld.
Ze vergaderen in principe met elkaar maar kunnen wel vragen of Arnold of Truus de
vergadering bij willen wonen.
De leerlingenraad heeft onder andere gesproken over het lopen met school van de
Grote Avondvierdaagse.
Arnold heeft de leerlingenraad geadviseerd hoe zij een plan kunnen maken ten
aanzien van de uitvoering van bovenstaand plan.

Het voorlopige formatievoorstel is besproken met de MR.
Bovenstaande is met het team nog niet besproken, daarom wordt gevraagd aan de
MR om hierover te zwijgen.
Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden, daarbij rekening houdend met het feit dat
Jan Willen 22 of 23 juni bij de bezwarencommissie moet komen. Daarna moet het
antwoord t.a.v. zijn klacht nog afgewacht worden.
De groei van het aantal leerlingen is stabiel.
De directie hoopt dat het aantal leerlingen groter zal zijn per 01-10-2015 dan het per
01-10-2014 was.
De laatste tijd komen meer belangstellende ouders uit omringende wijken de
Vuurvogel bezoeken en schrijven hun kind(eren) vervolgens in op de Vuurvogel.
6. Rondvraag
Vraag: wanneer er meningen binnen de MR gepeild moeten worden, kan dit
voortaan centraal gebeuren? Dan kan daarna stemming plaatsvinden om op die
manier een gefundeerde keuze te maken.
Notabene: Marjan kan 18 juni niet op de MR vergadering aanwezig zijn omdat zij dan
afstudeert.

