Notulen MR-vergadering donderdag 10 januari
Tijd: 19.30 uur – 21.15
Plaats: De Waterlelie; personeelskamer
Aanwezig: Joost, Tanoeja, Nafisa, Esther, Saskia M, Saskia P, Margot, Leonie
Afwezig: Notulist: Saskia P.
1. Opening
Joost opent de vergadering. OR is niet uitgenodigd, volgende keer vragen we of zij een deel van de
vergadering kunnen bijwonen.
2. Vaststellen agenda
Geen punten toegevoegd.
3. Notulen 28 november 2018
Geen aanvullingen.
4. Mededelingen
o

Van SCOH: Bij de nieuwjaarsreceptie werd door Gerard van Drielen over de
lerarentekorten gesproken. Daarbij werd genoemd dat we ondanks de tekorten voor
kwaliteit blijven gaan.
Pietendiscussie moet eerder op het programma komen, het plan is om dit in april al te
bespreken zodat alle scholen hetzelfde uitstralen.

o

Van CBS De Waterlelie: We bespreken het kerstdiner en verschillende opties om het
ophalen van de kinderen beter te laten verlopen: meer verlichting op het plein, eventueel
investeren in partytenten om ouders bij de deuren weg te houden. Nu konden de kinderen
amper naar buiten toe.
Het voorstel m.b.t. de overblijf wordt besproken.

o

Van GMR: Op andere scholen staat de begroting ook pas laat op het programma. Is het
voor de rest van het team ook interessant om te zien hoe de begroting eruit ziet? 21 januari
wordt de SCOH begroting besproken.

5. Binnengekomen post
-

Uitgaande post/e-mail. Geen.
Binnengekomen e-mail. Esther vraagt bij Marc het wachtwoord na. We moeten
allemaal de mail in kunnen komen.

6. Begroting ouderbijdrage OR
-

Bij gebrek aan leden van de OR slaan we deze over.

7. Begroting CBS De Waterlelie
De MR heeft behoefte aan een schooleigen toelichting op de begroting. Wat zijn de speerpunten
van de school, waarvoor extra geld is ingeruimd? In eerste instantie is er behoefte aan extra uitleg.
We komen tot de conclusie dat CBS De Waterlelie financieel een gezonde school is.
Wel blijft de vraag staan welke invloed de MR heeft. De MR heeft adviesrecht, maar de begroting is
al klaar. Margot gaat dit navragen bij Bas Tucker. Het idee wordt geopperd om MR-leden via het
kenniscentrum meer te leren over de begroting: Hoe steekt een begroting in elkaar? Wat is de
tijdlijn van een begroting? Esther neemt hierover contact op met Eva van Winden om te kijken wat
de mogelijkheden zijn.
8. Werkdrukgelden
We willen weten waaraan leerkrachten de extra tijd gebruiken en hoe we het willen gaan uitbreiden
nu er meer geld bij gaat komen. De PMR komt binnenkort bij elkaar om vragen naar het team te
formuleren en een mail op te stellen.
9. Werkverdelingsplan
Dit punt wordt doorgezet.
10. Afsluiting
We bespreken dat we per vergadering bekijken of Margot direct deelneemt of dat we haar later
erbij vragen. Dit laatste is alleen zinvol bij specifieke vragen/besluitstukken.
De vergadering sluit om 21.15

