Notulen 15-12-2016
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman , j. v. dijk, B.v. Vugt, E.v t Hof, J.Claassens
Afwezig met kennisgeving: D.d. Vlaming, L.v.d.Wegen, , R.v.Dijk
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de OV: A.Braspenning
Namens de GMR: : R. Blanker
Notulist: A. Kertzman
Deel met directie

01

agendapunt
Opening

02

Vaststellen agenda

toelichting
Korte toelichting van de nieuwe voorzitter over de opzet van dit jaar. De voorzitter en directie
bespreken de vergadering en maken samen de agendapunten. Stukken op tijd aanleveren voor
zover dat kan. 1 of 2 items per vergadering wat verder uitdiepen
Uiterlijke eindtijd is 21.30 uur.

Actie/besluit

03

Foto maken.

Niet iedereen is aanwezig dus schuiven we dit punt door naar de volgende keer.

04
05

Vaststellen vergaderdata
Verslag directie

06

Toelichting concept begroting

07

Rondvraag met directie

22 mei is vastgesteld. 27 juni is een uitwijkdatum
 WMK: kwaliteitskaarten zijn een vervanging van de kik- kaarten waarmee we binnen de
Wingerd werken aan kwaliteit. De uitslagen die nu binnen zijn worden toegelicht door K.
 Meer aandacht voor veilig voelen van de leerlingen (contact met volwassenen) andere
culturen, digitaal pesten, communicatie (wordt opgepakt tijdens studiedagen)
Er wordt een verbeterplan gemaakt, terugkoppeling met MT en team, naar ouders volgt later.
Digitaal pesten: primaire verantwoordelijkheid ligt bij ouders. School kan wel aangeven hoe het
beleid op school is en informatie geven en inzicht geven hoe ermee om te gaan. Bureau Halt of
andere instantie kunnen helpen om tot bewustwording te komen bij team en ouders. In de
volgende vergadering komt dit terug d.m.v. het verbeterplan.
Toevoeging aan de brief aan de ouders: terugkoppeling van het verbeterplan zal nog plaatsvinden.
 Kindrapport: Het kindrapport komt uit de aanbevelingen van de Dalton commissie. dit punt
bleef een beetje liggen. In dit jaar opgepakt met een planning die moet leiden tot een
kindrapport in het schooljaar 2017-2018.
Er zijn een aantal veranderingen die voor de directie nog niet helemaal duidelijk zijn. Ook de opzet
van de begroting is nu anders. Door bedragen die hoger uitvallen, ook door de extra groep staan we
nu in de min. Dit bedrag wordt gehaald uit de reserve. Afspraak is dat max. 5%-10% van de totale
begroting is bestemd voor het bestuurskantoor.
Een van de veranderingen is dat we meer moeten afdragen aan het bestuur. Daar worden de nodige
vragen over gesteld.
Herverdeling personele baten, wat is dat?
Zijn de afschrijvingskosten niet te laag? Hier zijn vaste regels voor.
Schoonmaak en energie zijn erg hoog.
Aanschaf digiborden staat als een bord geboekt??
Graag vergelijkende cijfers.
E. Het verzetten van de begintijd na 5 december was te laat om de juiste maatregelen te treffen.
Antwoord: impulsieve actie, zal volgende jaren eerder mee worden genomen.
R. Hoe loopt de flexpool?
Wij zijn gebonden aan het aanbod van de invallerspool. Je hebt nu geen vrijheid om het zelf te
organiseren. Daardoor staan bij langdurige ziekte (langer dan een week) er soms heel veel invallers

R. kaart
aantal
invallers aan
bij GMR

voor dezelfde klas. Wordt meegenomen naar de GMR.

deel zonder directie 20.30 uur

agendapunt
Vaststellen notulen van 11-102016
Mededelingen en post

toelichting
Er worden een aantal zinnen aangepast, waarna de notulen worden goedgekeurd.

03

Handleiding
medezeggenschapsraad
bespreken.

Waar staan we voor en kunnen we de lijst van instemming- en adviesrecht krijgen?
Volgende vergadering wordt het concept mr-reglement besproken met de laatste wijzigingen
daarin meegenomen.
Huishoudelijk reglement wordt in deze vergadering meegenomen. Josje zoekt het
huishoudelijk reglement en José de procedure van de verkiezingen.

04

Doorlopen bevoegdheden MR

Zie boven.

05

Verslag GMR, ouders en team

Vanuit school. Er zijn weer diverse vieringen geweest die goed zijn verlopen. Voorbereiding
voor Kerst in volle gang.

06

Verkeerseducatie

Geen bijzonderheden.

07

Formatieplaats

.

08

Rondvraag

n.a.v. vorige notulen.
Wie controleert het bestuur: de stichting heeft een raad van toezicht, daar zitten de
gezamenlijke wethouders in. De meeste taken zijn gedelegeerd naar het bestuur. Dit bestaat

01
02

Actie/besluit

Geen bijzonderheden.
Josje zoekt HH
reglement
José
procedure
verkiezingen

uit uitvoerend bestuur en toezichthouders binnen het bestuur.
Wie schrijft een stukje voor de site: E.v.t.H.
Kunnen we budget een keer gebruiken om in een andere setting bij elkaar te komen. Komen
we op terug bij de volgende vergadering. J. komt met een voorstel.

Sluiting om 21.50 uur

Actiepunten en besluitenlijst 2016-2017

Datum

actielijst

wie

15-12-2016

Handleiding medezeggenschapsraad doornemen
voor de volgende vergadering.
Verslagje maken over deze vergadering voor de
website
Foto maken voor de website

iedereen

15-12-2016
15-12-2016
13-02-2017
15-02-2016

J komt met een voorstel om in een andere setting
bij elkaar te komen.
R.B. kaart groot aantal invallers aan bij GMR

Eric
iedereen

René

besluitenlijst

15-12-2016
15-12-2016

Huishoudelijk reglement opzoeken
Procedure verkiezingen opzoeken

Volgende vergaderingen:
13 februari
28 maart
22 mei
27 juni (uitwijkdatum)

Josje
José

