MR
MR vergadering
Datum
Aanvang
Plaats

Notulen
Dinsdag 17 januari 2017
19.30 uur – 21.00 uur
’t Bossche Hart

Aanwezig Niels, Arjan, Alain, Jan en Jeanne
1. Opening
2. Notulen vorig overleg worden goedgekeurd.
8 november 2016. 1 Prullenbak per speelplein in een stevige duurzame uitvoering.
€400,-- per bak. Er zijn ideeën om de gemeente eens te raadplegen. Er is vanuit
de gemeente aandacht voor scheiden van afval en recyclen.
Alain maakt een afspraak om op de Klinkert te gaan kijken naar de inrichting van het
technieklokaal.
Kopje nieuwsbrief voor de MR voor mededelingen. Website met MR notulen, MR leden
met e-mailadres.
3. Mededelingen vanuit school
a. “Vinger aan de pols”:
 hygiëne is verbeterd er is meer tijd geïnvesteerd, leerkrachten hebben zelf
ook maatregelen genomen
 pesten en “klimaat” heeft de aandacht
 verkeersveiligheid; er is een vraag bij de gemeente weggelegd m.b.t. het
wandelpad aan de kant van het bovenbouwplein. Hier eisen we van de
kinderen dat ze af stappen van de fiets, maar er fietsen andere
weggebruikers wel overheen. Voorstel om er een bord te plaatsen
verboden te fietsen
b. Begroting.
 Opgesteld adv leerlingenaantal van 1 okt ’16. Loopt per kalenderjaar, niet
per schooljaar.
 ’t Bossche Hart is binnen Borgesius de snelst groeiende school. 15,7%.
Kleine groep stroomt uit en er is meer aanwas. PSZ groeit snel. Wachtlijst
8 peuters er komt extra uitbreiding. Ze gaan naar 7 dagdelen. Na de
carnavalsvakantie.
 Concept begroting; Exploitatiekosten 2017-2020 laat een flink oplopend
saldo zien dat over is. Jan vraagt na waar dit geld voor gebruikt mag
worden. Waar komt de opvallend grote verandering in personeelskosten
vandaan?
 In gesprek met de bovenschools directeur worden de plannen met elke
directeur besproken en van daaruit wordt de begroting opgesteld.
4. MR
a. Rechten en plichten, medezeggenschapsstatuut en –reglement (afwikkeling).
Wordt getekend dd 17-01-‘17
b. Jaarplan en herstructurering schooldirectie (follow-up). Loopt. Het werken in
clusters is een proces voor langere termijn.
c. Schoolondersteuningsprofiel. Wordt getekend dd 17-01-‘17
d. Verkiezing. Niels is 3 jaar MR lid en is herkiesbaar. Er wordt een berichtje in de
nieuwsbrief van februari geplaatst. Bij aanmelding van meerdere ouders voor de
vacature volgen verkiezingen. Jan stelt een bericht op. Jeanne treedt af gaat met
pre pensioen einde schooljaar 2017. Er komt dus een vacature binnen het team.
5. Rondvraag Alain: worden er nog specifieke zaken aan de poort besproken? Niels
geen bijzonderheden. Kerst is enthousiast ontvangen. Drukke kerstmarkt. €1111,-6. Sluiting 21.00 uur
Overige vergaderingen 14 maart, 16 mei, 20 juni

