MR woensdag 18 april 2016
Aanwezig: André, Bart, Berco, Roos (vervanger / echtgenote van Guido), Francien,
Loeki, Wendy, Matthieu(1ste gedeelte), Marieke(notulist)
1)Opening
Om 20 uur opent André met de mededeling dat het financiële gedeelte waarvoor
Matthieu aanwezig is, verplaatst wordt naar het begin van de vergadering
9) Jaarrekening 2015 en begroting 2016
Deze is geheel dekkend waardoor er geen greep hoeft te worden gedaan in de
reserves.
Wel is er met wat potjes geschoven.
Overschot ICT en hoofdgroep ‘ overig’ dekt bijv.weer potje ‘onderwijsleerpakket’.
Opvallend:
*Weinig uitgegeven aan onderwijsleerpakket.
LP055 schiet methoden nu voor en dat wordt vervolgens in termijnen in rekening
gebracht.
*Kopieerkosten zijn meegevallen
*Wisselcollectie bibliotheek stopt per september. Dit zal een besparing van €1200,opleveren.
School mag nu 4x per jaar een gratis pakket lenen. De bibliotheek wil hiervoor ‘in
ruil’ alle adressen van ouders zodat alle lln lid worden.
*Licentiekosten wordt steeds meer.
*Amper geld uitgegeven aan soft-en hardware.
Computers worden in 2017 vervangen.
Waar zijn de 8 tablets in de begroting te vinden ,wil Bart weten.
Dit zal Matthieu nog even uitzoeken.
*Nascholing
Bedrag wat overblijft gaat terug naar LP en wat er tekort komt moet school zelf
bekostigen.
*Culturele vorming:
Kledingbeursopbrengst heeft Spetter in zijn geheel gedekt
*Vergoeding voor het begeleiden van studenten is bestemd voor
personeelsactiviteiten.
*Uit de pot ‘diversen’ is een grote post voor koffie e.d.
Ook dienen Lio-stagiares hieruit betaald te worden.
*Projecten:
TSO-gelden bij eigen budget getrokken.
Bedrag is ook dit jaar niet verhoogd.
*ICT:€800 niet uitgegeven vanwege het niet duidelijk hebben van de toekomst.
*Onderwijsleerpakket :€7756 is blijven staan in potje vervanging.

Nieuwe methode natuur en techniek daarvan aangeschaft.
*€818 over vanuit potje Saxion.
Rode cijfers zijn de bedragen die over zijn.
Afwijking positief (rood)of negatief(zwart)
Post overige uitgaven:€2793 over
Reden is dat aan culturele vorming weinig geld is gegeven, kledingbeurs heeft
Spetter bekostigd.
Voor personeelsactiviteiten is nu wel weer €1300 opgenomen.
Telefoonkosten(hoofdgebouw)komt te vervallen vanwege overstap VOIP.
André ondertekent , Matthieu verlaat de vergadering.
Op de vergadering van 20-6 -2016 a.s. dient het agendapunt ‘ stand van digitalisering
onderwijs’ op de agenda worden gezet.
2) Mededelingen
OR
*Reanimatietraining gehad. Er wordt gekeken naar een aanduiding tijdens
activiteiten op school.
*Pasen heeft voor nogal wat commotie gezorgd door miscommunicatie.
Moet nog even besproken worden in team.
Team: inspectiebezoek op maandag 27 juni.
AZC-kinderen : momenteel 5 azc- lln.
3) Notulen vergadering 7 maart ‘16
Goedgekeurd.
4)Actiepuntenlijst
*Loeki kan inmiddels zelf bij de stukken van de GMR
*Huishoudelijk reglement: Loeki treedt af in 2017/2018.
Wendy treedt een jaar later af.
*Definitieve versie exclusiviteit is nog niet rondgestuurd.
(Wanneer vinden de gesprekken plaats?)
*Begroting speeltoestellen.
De vraag voor een offerte van de speeltoestellen ligt nu bij Marcel.
MR besluit om het gehele te schenken bedrag aan de speeltoestellen uit te geven. De
podiumlampen komen later evt. nog aan de beurt. Het te geven bedrag is afhankelijk
van de offerte

5)Terugkoppeling GMR
Deze vindt woe. 20 april plaats dus er kan nog geen terugkoppeling plaatsvinden.
(agendapunt voor 24 mei 2016.)
Punten zijn o.a. vakantierooster, taakbeleid, begroting en beoordelingsgesprekken.
6)Formatie, groepsindeling
Er is nu nog niets bekend.
Krimp valt erg mee bij LP055.
Rolf heeft aanvraag gedaan voor een 12de groep.
Voorstel om een extra MR in te lassen om dit punt en vakantierooster te bespreken.
7) Meerschoolsmanagement
Rolf evalueert voor de vakantie de afgelopen maanden met zichzelf en Leerplein.
Wanneer hij besluit door te gaan, dan volgt een 2de evaluatie in het najaar.
8) Vakantierooster '16-'17
Moet eerst nog over gestemd worden in het team. Er is een keuze uit 2 opties.
10) Agendapunten volgende vergadering
Schoolplan
Formatie
Groepsindeling
Vakantieregeling
Digitalisering
Vervanging speeltoestellen
11) Wat verder ter tafel komt
12)Sluiting: 21.40 uur
Di.24 mei is er een extra MR-vergadering gepland met daarin o.a formatie,
groepsindeling en vakantieregeling.

