Notulen MR vergadering maandag 26-11-18
Aanwezig: Gerda Vogelzang, Sarissa Sloot, Greet Dekker, Petra Hof, Gerdo van den Burg

1. Opening en vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten voor de agenda.
2. Notulen 24 september 2018
Gerdo heeft contact gehad met de Immanuelschool en de Woldschool. Het was een positief
gesprek. Er is een opzet gemaakt om een gezamenlijke inzamelingsactie te starten voor het
glazen huis.
Gerda heeft de namen van de inventarisatielijst doorgegeven aan M Vis van de TSO.
De jaarvergadering van de GMR is niet bezocht.
3. Begroting
We nemen de begroting per onderdeel door. Je ziet in het algemeen de tendens van de
daling van het aantal leerlingen in de komende jaren. Hierdoor gaan we komend jaar van
start met 4 groepen en het aantal fte onder de leerkrachten zal dalen. De rijksbijdrage van
de overheid wordt wel vergroot, dit heeft mede te maken met de stijgende lonen van de
leerkrachten. Bij de investeringen is rekening gehouden met de aanschaf van een nieuwe
methode voor rekenen. (Groep 3) Verder zijn er geen bijzonderheden.
4. Schoolondersteuningsprofiel
Er zijn geen wijzigingen in het schoolondersteuningprofiel. Het profiel is beschikbaar via de
website.
5. werkverdelingsplan
In het team worden de werkgroepen en de verdeling van de taken besproken. Het nieuwe
plan draait nog niet dit schooljaar. Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt dit in werking gesteld.
Dit punt graag terug laten komen op de laatste MR-vergadering van dit schooljaar.
Het professioneel statuut is opgesteld. Het is een intern document, maar hij is wel
beschikbaar voor de inspectie.
6. Voortgang TSO
De bezetting van de TSO blijft een zorg voor de toekomst. Er is nog niet bekend of de
personen uit de inventarisatielijst interesse hebben getoond in het bestuurswerk van de TSO
7. Ingekomen post
Geen ingekomen post

8. Informatie GMR
Geen bijzonderheden
9. Rondvraag
Geen vragen.
10. Sluiting

