Notulen
Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
dinsdag 3 december 2019 19:45 Meidoornsingel
Aanwezig oudergeleding: Sander ( nog twee open plaatsen)
Afwezig oudergeleding: geen
Aanwezig personeelsgeleding: Ingrid, Asia en Sonja
Afwezig personeelsgeleding: Geen
Aanwezig: interim directeur Jos van Adrichem
__________________________________________________________________________________

AGENDA
MR-vergadering OBS De Wilgenstam
Dinsdag 3 december 2019 19:45u Meidoornsingel














Agenda
Vaststellen notulen vergadering 1 oktober 2019
Kennismaking nieuwe MR-leden
Mededelingen Jos van Adrichem
 Stand van zaken directievoering/personeelszaken
 Stand van zaken huisvesting/schoolplein
Communicatie muziekonderwijs
Jaarbegroting 2018 – formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 oktober (aantal
leerlingen) en beleidsvoornemens school op financieel en onderwijskundig
gebied
Stand van zaken financiën
Jaarplan MR 2019-2020
Taakverdeling MR komend jaar
Rondvraag

Ad.2
Notulen vorige vergadering.
Aangepast:
-

twee vacatures oudergeleding.

-

Communicatie is eruit gehaald.

Na deze aanpassing is de notulen goed gekeurd.

Ad.1
Agenda
Toegevoegd punt is het verzoek van BOOR m.b.t. adviesrecht.
Voor de rest is deze goedgekeurd.

Ad.3
Kennismaking nieuwe MR-leden
- Op dit moment zijn er nog geen nieuwe leden benoemd. De verkiezing die uit was gezet
bleek niet 100% betrouwbaar te zijn. De MR is hier door BOOR op gewezen en heeft het
verzoek gekregen om nogmaals een verkiezing uit te zetten.
-

Jos van Adrichem neemt contact op met BOOR voor een betrouwbare verkiezing.

Ad.4


Mededelingen Jos van Adrichem
 Stand van zaken directievoering/personeelszaken
Op dit moment zijn er een aantal vervangingen aan de orde.
Jeanine wordt vervangen door Jos
Amanda wordt vervangen door Mireya
Jacqueline wordt vervangen door Kamla.
 Stand van zaken huisvesting/schoolplein
Er is een verzoek tot adviesrecht ingediend van BOOR m.b.t. sluiting
van de nevenvestiging aan de Wilgenlei. De MR stelt een brief op
waarin ons advies staat.

Ad.5
Communicatie muziekonderwijs.
Muziekonderwijs:
Koor gaat weer starten met een andere docent.
Muziekonderwijs in de groep, wordt op dit moment verzorgd door de eigen leerkracht. Er wordt
z.s.m. gezocht naar een alternatief.

Ad.6
Jaarbegroting
De directie zorgt volgende vergadering voor het aanleveren van de cijfers.

Ad.7
Stand van zaken financiën
Niet behandeld

Ad. 8
Jaarplan MR 2019-2020
Aanvulling vanaf januari m.b.t. sluiting nevenvestiging.

Ad.9
Taakverdeling MR komend jaar
Zodra de twee nieuwe MR leden benoemd zijn vullen wij deze in.
Ad.10
Rondvraag.
Ingrid: heeft iemand de notulen van 9 februari? Sonja heeft deze en stuurt ze door.
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Volgende vergadering : PMR 16/1 - MR 11/2

Notulist: Sonja van der Klugt

