Notulen MR-vergadering
Woensdag 23 januari 2013 in Middelburg
Aanwezig:

Klaas van den Buuse (gesprekspartner), Ineke Wijkhuijs (voorzitter)
(moet 20.30 uur weg), Alex Maas, Saskia Eggermont (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Ineke van Pelt, Roos Stroo, Daniël Trapman
Afwezig zonder kennisgeving: -

1. Opening
Ineke W. opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
g.b.
3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen vanuit de directie
* Het MT schrijft, op verzoek van het bestuur, een document over de personele
bezetting/inzet. Hierbij gaat men uit van een terugloop van ongeveer 15 kinderen per jaar.
* Personele zaken. Klaas vertelt hoe ’t gaat met Ad, Sascha en Kathinka.
* De observatiegroep draait goed. Er is nog één observatieplek over.
* De taakstelling van het bestuur is om het tekort wat er nu nog is, weg te werken.
* Vakantierooster komt binnenkort in de MR
5. Notulen MT
De notulen van de laatste MT-vergadering stond nog niet op de site en was dus voor de MRleden niet bij de stukken gevoegd. Klaas heeft de inhoud van deze laatste vergadering met ons
besproken.
6. Notulen MR-vergadering (30-10-2012)
De notulen zijn reeds vastgesteld.
Na een vergadering worden de notulen z.s.m. naar alle mr-leden verstuurd en kan er binnen
een week gereageerd worden op de notulen. Daarna worden ze op de site van de school
geplaatst.

7. Info vanuit de GMR
De laatste GMR-vergadering was op 20 november 2012. Tijdens deze vergadering zijn de
volgende punten besproken:
- School moet een onderhoudsplan maken
- OSG
- AFAS
- Op 22 november 2013 zal er weer een Respont-dag plaatsvinden
- Overplaatsingsbeleid
- GMR stemt in met de functiemix
Volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 januari 2013 in Goes.
8. MR-Jaarverslag.
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
De notulen zullen op de site van de school geplaatst worden. In de schoolinfo zal hierover iets
te lezen staan.
9. Agendapunten volgende vergadering
- vakantierooster 2013-2014
- Zorgplan WSNS
- rooster van aftreden
- zwemprotocol?
- organisatiestructuur en -plan
10. Wvttk / rondvraag
/
11. Sluiting
Om 20.45 uur sluit Saskia de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.

Volgende vergadering staat gepland op donderdag 21 maart 2013
In Vlissingen, aanvangstijd 19.30 uur.
Volgende vergaderdata in dit schooljaar zijn: 16 april en 19 juni

ACTIEPUNTEN
1. Ineke W. zoekt uit of MR-leden langer mogen aanblijven dan de gestelde termijn.
2.

