MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
NOTULEN
Datum:
Tijd:
Plaats:
Zittingsperiode:

Donderdag 26 september 2019
20.00 - 22.00 uur
Personeelskamer Morgenzon
43

Aanwezig:

P. van Boekel, I. Meuwissen, M. van Griensven, J. van Lankveld. L. Gerrits,
P. van den Broek, W. Manders, C. Sommerdijk.

Gasten:

W. van Boekel – voorzitter SOR (agendapunt 6)

Afwezig:

M. van Grinsven

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Welkom aan nieuwe leden
P. Van Boekel en P. Van den Broek worden welkom geheten.
Taakverdeling binnen MR:
Voorzitter – M. Van Griensven
Contactpersoon regulier overleg SOR MR directie – M. Van Griensven
Contactpersoon SOR - J. Van Lankveld
Contactpersoon GMR – P. Van den Broek
MR agenda – W. Manders
Notulist – I. Meuwissen

3.

Notulen MR 15 mei 2019 en Jaarverslag 2018-2019
Notulen 15 mei – akkoord en goedgekeurd, ze kunnen online geplaatst worden
Jaarverslag is besproken en kan online geplaatst worden na onderstaande
aanpassingen:
Contactpersoon 2019-2020: S. Falize vervangen door L. Gerrits
Vooruitblik: schoolplan is reeds vastgesteld – kan hier verwijderd worden

4.

Mededelingen en ingekomen post
Er is interesse in een MR cursus, aanmelden voor 13 november: W. Manders stuurt
informatie door naar MR leden

5.

MR, GMR, SOR, Directie
GMR: geen mededelingen
Directie:
- nieuwe jaar is goed gestart
- L. Van Grinsven viert dit jaar 40 jaar jubileum

6.

Verhogen ouderbijdrage
W. Van Boekel sluit aan als voorzitter SOR
De SOR heeft een tekort op de begroting: de kosten zijn hoger dan de inkomsten
Om huidige activiteiten te kunnen blijven aanbieden, is het nodig de inkomsten te
verhogen.
De huidige jaarlijkse ouderbijdrage is 17,50 per kind.

Het voorstel om de eigen bijdrage te verhogen naar 22,50 is goedgekeurd door de MR.
Uitleg komt van SOR in Vlasflits
Er zijn ook opties om bepaalde activiteiten bij Kunst & Co te declareren
P. van den Broek heeft gehoord over een app gekoppeld aan Parnassus die helpt bij het
ontvangen van de ouderbijdrage. Ze zal dit doorsturen naar de SOR.
7.

Evaluatie beleid 2018-2019 →zie bijlage (informerend)
Evaluatie van 2018-2019 opgesteld door C. Sommerdijk is besproken binnen MR. Dit
verslag wordt via de website gedeeld.

8.

Beleid 2019-2020 (informerend)
Toelichting door C. Sommerdijk

Ivm gebrek aan tijd, worden enkele onderdelen van het beleid en de resterende agenda
punten in het volgende overleg besproken.
Andere agendapunten volgende overleg:
- Ervaringen startgesprekken begin schooljaar
- Begroting en huisvesting
9.

Speerpunten (besluitvormend).
- Uitdragen sociale welzijn op Vlasgaard
- Doorontwikkeling Zeelandse scholen
- …

10. Begroting (informerend)
naar volgende overleg verzet
11. Rondvraag

12. Sluiting
Data vergaderingen 2019-2020
donderdag 26 september
dinsdag 29 oktober
dinsdag 26 november
dinsdag 14 januari
woensdag 19 januari
dinsdag 24 maart
woensdag 13 mei
donderdag 18 juni
(18.00u vergadering en afsluitend etentje)

Woensdag 13 november jaarvergadering GMR
(aanmelden voor 6 november)
We vergaderen dit jaar op het bestuurskantoor
(Stoofweg 2 te Grave)
De avond ziet er als volgt uit:
19.45 uur: inloop
20.00 uur: jaarvergadering
20.30 uur: vergadering GMR (agenda volgt)
22.00 uur: sluiting

