Verslag MR vergadering 24-09-2013
Afwezig was: Inge
1. Opening | mededelingen:
De cursus voor MR leden die gevolgd kan worden i.v.m. mogelijke krimp of
samengaan van scholen gaat niemand volgen.
De MR bestond al uit vertegenwoordigers van de voormalige Nachtegaalschool en
Horst ( nu Vuurvogel) en de Kameleon.
2. Verslag MR vergadering 27-06-2013
Punt 8: het percentage ouders wat de ouderenquête heeft ingevuld klopt niet.
Dat wordt bijgesteld. Maar 24% van de geënquêteerde gezinnen heeft de enquête
ingevuld.
Verder wordt het verslag goed gekeurd.
Er komt verder een verzoek vanuit de MR om de uitslag van de enquête naar de
ouders terug te koppelen.
3. Vanuit de GMR
Sinds een wetswijziging in 2010 is er een Raad van Toezicht ingesteld om intern
toezicht te houden bij grote professioneel werkende stichtingen. Bij alle grote
stichtingen is er verscherpt toezicht i.v.m. voorgaande fraudes bij andere besturen.
4. Jaarverslag MR
Het stukje “Voor het komend schooljaar ....... t/m.... gaan werken”, kan weg gelaten
worden.
Dan wordt het jaarverslag goed gekeurd.
5. Samenstelling MR
De voorkeur bij de MR voor het aantal leden is 4 leerkrachten plus 4 ouders.
Martin zoekt uit hoe een en ander vastgelegd moet worden,of de MR af moet
treden i.v.m. het samengaan van de Nachtegaalschool met de Horst enz.
Tijdens de volgende vergadering wordt iedereen geïnformeerd en worden er besluiten
genomen.
Ook wordt er dan besloten wie welke taak op zich neemt.
Monique geeft aan dat zij haar GMR deelname wil stoppen.
We hebben geen ouder die ons vertegenwoordigt in de GMR en hebben dan een ander
personeelslid nodig die ons vertegenwoordigt in de GMR.
Een personeelslid hoef niet per sé ook MR lid te zijn.
Dit is wel te prefereren omdat de berichtgeving vanuit de GMR dan beter loopt naar de
MR.
6. Nieuws vanuit de directie
Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan qua team en kinderen.
Op de gevel moet een nieuw bord geplaatst worden met de nieuwe naam van de
school erop met het daarbij behorende logo. Dit bord wordt gemaakt.
Het team gaat verder met de Dalton scholing.
Voor teamleden die deze opleiding al hebben gevolgd wordt een verdieping t.a.v.
scholing geboden.
Arnold volgt een Dalton opleiding op directie niveau.

De directie heeft de taken verdeeld;
- de dagelijkse gang van zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van Truus.
- het beleid voor de school valt onder de verantwoordelijkheid van Arnold.
- de Dalton coördinator is Diana.
Aan de bestaande schoolgids wordt een aanhangsel gevoegd waarin kleine
veranderingen staan genoteerd.
Deze schoolgids is geldig t/m 2015.
In het jaarplan staat eerst dat het schoolfonds nog bepaald moet worden.
Later wordt verteld welk bedrag per kind aan schoolfonds betaald moet worden.
Arnold kijkt dit na en corrigeert bovenstaande.
Na deze correctie kan het jaarplan goed gekeurd worden en ondertekend worden door
de MR tijdens de volgende vergadering.
De begroting, tot januari 2014 wordt door Arnold uitgelegd.
Maandelijks wordt de financiële stand van zaken door Martin Tap, van het
bestuurskantoor, naar de scholen gemaild.
In dit overzicht staan per school die uitgaven en kan men zien hoeveel geld er nog te
besteden is.
April 2014 moeten de computers vervangen worden plus de server.
Dit geldt voor alle scholen van Pro- kind.
Er wordt bekeken naar de mogelijkheden van centrale inkoop.

9. Jaarplan MR (tevens vergaderschema) goedgekeurd
Vergaderschema 2013-2014- alle vergaderingen zijn op de Vuurvogel om
20.00 uur- 22.00 uur.
MR 2 - maandag 4 november
MR 3 - dinsdag
7 januari
MR 4 - woensdag 5 februari
MR 5 - donderdag 6 maart
MR 6 - maandag 14 april
MR 7 - dinsdag
13 mei
MR 8 - woensdag 18 juni
MR 9 - woensdag 9 juli
10. Verbeterplannen n.a.v. inspectiebezoek
Verschuift naar de vergadering van maandag 4 november
11. Rondvraag
Klopt het dat Primo en Pro- kind samengaan?
Beide besturen zijn in een verkennende en oriënterende fase.
De website is niet up to date.
Een werkgroep is bezig om te bekijken of er goede prijsafspraken te maken zijn
voor het maken van een nieuwe website. Meer scholen hebben aanpassingen `
nodig.

Zou er nog een keer een ontruimingsoefening gehouden kunnen worden.
Er wordt uitleg gevraagd over de pauzehapjes van de kleuters.
Er waren kleuters die altijd een pauzehapje bij zich hadden, maar ook kleuters die niets
hadden.
De leerkrachten hebben daarom om 1 euro per maand per kind aan de ouders
gevraagd.
Zij kopen hiervan wisselende pauzehapjes zodat alle kinderen wat hebben.
Als sponsor hiervoor draagt AH zijn steentje bij.
Drinken nemen de kinderen zelf mee.
Is het mogelijk dat er meer fietsenrekken komen?
Arnold is dat aan het bekijken. Er moet wel gelet worden op een veilige plaatsing
hiervan, waarbij de voorkeur uitgaat naar uitbreiding van de huidige plaats waar
fietsen gestald kunnen worden.

