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1. Opening/ mededelingen
De financiën zijn geregeld door Martin.
Arnold kijkt welk bedrag de MR moet ontvangen voor 2014. Wanneer hij dit
weet maakt hij de bedrag voor de MR over.
2. Verslag MR-vergadering 04-11-2013
Het verslag is goed gekeurd.
3. Vanuit de GMR
Het bestuursformatieplan is goed gekeurd. Ook de financiën zijn goed
gekeurd.
Er is een Raad van toezicht gekomen met als doel het beleid
overzichtelijker te maken. Nu wordt het beleid meer gedragen en
uitgevoerd door de directeuren, wat wel een taakverzwaring voor hen
betekent.
4. Vaststellen MR-leden schooljaar 2013-2014, de taakverdeling van de
MR-leden en het werven van nieuwe leden.
Er is besloten om tot het einde van het schooljaar te blijven functioneren
met vier ouders en drie leerkrachten. Wanneer er stemming moet
plaatsvinden, stemmen drie ouders en drie leerkrachten.
Het is van belang dat een ouder gaat plaatsnemen in GMR. Dat hoeft niet
persé een ouder te zijn die in de MR zit.
Monique wil graag uit de GMR , er moet dus een andere leerkracht in de
GMR plaats gaan nemen.
Er worden veel belangrijke zaken in de GMR besproken en is het van
belang dat de Vuurvogel zowel door een ouder als door een leerkracht
vertegenwoordigd wordt.
We hopen een geïnteresseerde ouder te kunnen werven door informatie
over de MR en de GMR te plaatsen op de website, in de weekbrief, door
het meegeven van een aparte brief hierover en door plaatsing op
Facebook over bovenstaand onderwerp.
De taakverdeling onder de MR-leden blijft in stand.
5. Nieuws vanuit de directie
Ten aanzien van de formatie zal Arnold in maart hierover overleg hebben
op het bestuurskantoor.
Financieel heeft de Vuurvogel het jaar 2013 in december goed afgesloten.
Er is nog een klein budget over wat meegaat naar schooljaar 2014.
Het jaarplan is geschreven. Het schooljaar 2013/2014 biedt de
leerkrachten veel scholing aan.
Eén keer per maand wordt er vanaf januari iedere maand een
peuterochtend gehouden.
Een derde kleutergroep is gestart en zal vier ochtenden per week bezocht
worden door oudste kleuters

6. Informatie over tussen schoolse opvang
Adrina zou een en ander uitzoeken maar kan deze vergadering niet
aanwezig zijn. De SKS heeft de prijs van de tussen schoolse opvang voor
aanvang van school 2013/2014 verlaagd. Ouders die hun kinderen al op
de Nachtegaalschool of Horst hadden betalen dit bedrag zonder dat het
echt problemen geeft. Nieuwe ouders die zich aanmelden, vooral van
buiten Spijkenisse, vinden het huidige bedrag nog vaak te hoog. Zij gaan
dan zoeken naar een school waar de tussen schoolse opvang goedkoper
is.
Ondanks bovenstaande kritische kanttekening blijven dagelijks toch veel
kinderen over.
De tussen schoolse opvang is wel goed georganiseerd.
Arnold mailt de Vogelenzangschool en de Toermalijn omdat zij de tussen
schoolse opvang in eigen beheer hebben.
Wij, als MR, willen graag weten hoe een en ander is georganiseerd.
Arnold mailt de antwoorden van bovenstaande scholen rond zodat alle
MR- leden voor de volgende vergadering goed geïnformeerd dit punt
kunnen bespreken en kijken of wij eenzelfde concept willen gaan hanteren.
7. Concept jaarverslag bespreken
Arnold licht een en ander toe. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
8. Rondvraag
- Hoe is de ontruimingsoefening verlopen? De oefening is naar alle
tevredenheid verlopen. Het ontruimingsplan hangt in iedere klas.
- De fietsen van de kinderen die op het schoolplein staan geven een zeer
rommelig beeld. Is daar niets aan te doen? Er zijn verschillende
mogelijkheden maar die kosten geld. Momenteel heeft de school
hiervoor geen geld beschikbaar.
- Inhakend op bovenstaand onderwerp vertelt Arnold wat hij binnenkort
met de gemeente, raadsleden een ambtenaar en betrokken ouders een
gesprek heeft over de veiligheid rondom de school en de veiligheid van
kinderen die naar de school komen.

