Verslag van de vergadering van de MR van R.K.Basisschool Willibrordus op
7/1/2019
Aanwezig: Kitty Droog, Eline Kraal, Annemiek Huisman, Mieke Warps, Trudy van
Diepen, Stefan de Waard, Rene Kok, Margo Kok en Karin van Zutphen
Verslag

Actie

Opening
Annemiek opent de vergadering
Mededeling
Geen mededelingen
Verslag MR van 17 september 2018
Het verslag van 12-11 wordt besproken.
Jaaragendapunten
De begroting is inmiddels al goedgekeurd. Er is een negatief resultaat
vanwege de huur van de lokalen in de Klimop, de stichting heeft dit
geaccepteerd. Rene heeft de begroting met de directie besproken en
geeft aan dat het goed is. We stellen de begroting vast.
Om een reel beeld te krijgen in de begroting, ligt er een verzoek om de
peildatum wat betreft het leerlingenaantal naar voren te halen. Dit i.v.m
gelden die daarvoor beschikbaar worden gesteld. Nu is de peildatum
vroeg waardoor er tekort gelden worden begroot. Dit wordt vervolgd.
Ingebrachte agendapunten
Een ouder heeft de MR gemaild i.v.m. de TSO.
We bespreken de vraag en kijken naar een oplossing.
De TSO geeft aan dat de veiligheid met meer kinderen niet te
waarborgen is. Wellicht kunnen de kinderen die nu les krijgen op de
Klimop daar naar de TSO kunnen. Of evt. in de klas overblijven.
Karin zal dat terugkoppelen.
Een whatsapp. Groep van groep 5 is even kort besproken. Margo
neemt dit met Juf Wendy op.
Communicatie
De nieuwsbrief komt niet altijd aan, het is prettig dit te melden bij de
directie.

Karin

GMR: notulen
Er is gesproken over het vervangingsbeleid, dit is versoepeld.
Helaas zijn daar niet alle problemen mee opgelost. Er blijft weinig inval.
Nieuws uit de ouderraad

Nieuws uit het schoolteam
De 4e kleuterklas is gestart groep ½ d
Er zijn 2 herstelmeldingen
Melissa is bevallen van een zoon, eind maart zal zij terugkomen.
We bespreken of Wendy na het verlof nog blijft, Margo geeft uitleg.
Het is nog onzeker daar Melissa tijdens haar verlof nog geen besluit
hoeft te nemen wat betreft haar uren na haar verlof. We horen dit
z.s.m..
Lina is helaas weg, de werkdruk gelden blijven bestaan. De
werkdrukgelden voor de musical is aangevraagd en goedgekeurd.
Kitty vraagt zich af wat mag w.b. de werkdrukgelden. De invulling van
de werkdrukgelden ligt bij het team.
Mieke vraagt zich af hoe het zit met de gelden die worden bespaard
door het inzetten van Fleur. Dat geld blijft bij de stichting. Binnen het
MT is besproken dat ze Wendy graag willen behouden.
Werkdrukgelden kunnen ook voor een koffiezetapparaat gebruikt
worden de MR geeft hier toestemming voor.
Rondvraag en sluiting
Stefan vindt het prettig de notulen van de GMR en de OR te
ontvangen.
Hier sluiten we ons bij aan.
Tot maandag 11-2-2019 19.30 uur
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