Notulen MR vergadering
st Aloysiusschool Gouda
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

21-11-2016
20.00 – 22.00
Marieke Spruijt (vz), Linda van Dijk, Ingrid Spruit, Jolanda van
Ginneken, Jikke Scholtens, Sharon Bean (notulist), Annette
van Welie
Marcel Swede, Bram van Prooijen

Agendapunt
1. Opening en vaststelling agenda
Agenda vastgesteld zonder opmerkingen.

Actie

2. Notulen vorige vergadering
Notulen vastgesteld zonder opmerkingen
3. Mail Frank van den Oetelaar en organisatie ouder café
Frank van den Oetelaar geeft aan ervaring te hebben in het interactief, samen
met ouders (in vervolg op sessies met leerkrachten) uitwerken van thema's.
Hij is gewend om met kritische vragen van ouders om te gaan. Hij heeft de
datum van het Ouder café gereserveerd.
MR leden zijn enthousiast en vinden het heel wenselijk dat hij bij het volgende
ouder café de kartrekker is van die avond. Annette geeft aan dat hier budget
voor is. Marieke neemt contact met Frank op en vraagt hem e.e.a. voor te
bereiden. De komende weken zullen we per mail e.e.a. met elkaar
afstemmen. Daarnaast de vraag aan Frank of hij de verslaglegging wil
verzorgen, liefst in de vorm van een factsheet of een ander handig overzicht.
Organisatie 21 feb:
• PR: schoolapp, poster, mails naar ouders, facebook, website. Heeft Frank
een beeld voor de poster?
• Aanmelden: intekenlijsten bij de deuren, wie gaat dit bijhouden?
Daarnaast aanmelden per mail en via facebook.
• Stoelen en tafels, drank en snacks. Vorige keer zijn er tafels en stoelen
gehuurd.
• OR vragen om mee te helpen
• Draaiboek maken: vergadering van 11 januari 2017. Van tevoren mailen
we ideeën en vragen aan elkaar.
4. Mail Netwerk (ouders in de) medezeggenschapsraad
Er is nu geen behoefte aan deelname hieraan, GMR deelname zou eerder
voor de hand liggen.

MS

Allen

5. Inspectie rapport
Het definitieve rapport is op de website gezet.
6. Jaarplanning schooljaar 2017 - 2017
Concept begroting: Annette heeft een lege begroting ontvangen van de
Groeiling met slechts een paar posten in te vullen. Dit wijkt af van voorgaand
jaar. Cijfers zouden nog niet bekend zijn en er zou ook nog niet bekend zijn
welke afdrachten er zijn. Annette verwacht de concept begroting eind deze
maand te ontvangen en stuurt het door naar de MR leden als ze deze heeft
ontvangen. Begroting wordt op de agenda van januari gezet. Vragen kunnen
van tevoren worden rondgemaild.
Idee: wil Marcel meekijken met de Groeiling hoe het begrotingsproces loopt?
Voorleggen aan Marcel.
Exploitatie: er is een overschot op dit moment maar er zijn voldoende plannen
om dit aan uit te geven. Voor volgend jaar zal budget min of meer hetzelfde
zijn. Dit punt op de agenda van 7 maart zetten.
Formatieplan: op de agenda van 10 mei zetten.
7. Rondvraag en sluiting
Kerst: elke groep krijgt een rol in de voorbereiding. Idee: kerst verhaal
rondom het meisje met het zwavelstokje. Elke klas zingt een lied, plus een
solo door 2 kinderen. Dit alles op 23 december in de kerk. Donderdagavond
kerstdiner.
Vervanging bij ziekte: Annette is op zoek gegaan naar vervanging voor een
zieke leerkracht maar de pool is leeg. Er speelt nu landelijk een tekort aan
leerkrachten, vooral in deze regio. Dit in combinatie met de nieuwe wet Werk
en Zekerheid maakt dat er moeilijk vervanging gevonden kan worden.
Alternatief is dat vaste leerkrachten tijdelijk meer gaan werken of dat de
vervanging binnen het team en de beschikbare uren wordt geregeld.
De volgende vergadering is op 11 januari 2017.

SB

