Verslag MR vergadering 3 februari 2016
1 notulen/actiepunten
-Er zullen ongeveer 10 zwemlessen dit jaar gegeven worden
-We vinden dat de GMR de MR’s raad gaan plegen over belangrijke zaken.
-Marianne geeft aan dat zij wel voorzitter wil worden
-Tijdens de zakelijke ouderavond van 23 februari is het goed om de MR te presenteren . Astrid maakt
een opzet en vraagt Marianne de presentatie te geven.

Bespreekpunten
-Het lijstje van de jaarplanning wordt gemaild aan Dolf
-Ijsvrij. Er zijn scholen waar de kinderen wel werden opgevangen. De ouders hadden de keuze om de
kinderen thuis te laten of op te laten vangen op school. Dolf geeft aan dat hij contact heeft gezocht
met andere besturen en besloten werd om de school te sluiten: De veiligheid kon niet gewaarborgd
worden i.v.m. het gladde plein en het was moeilijk om invallers te krijgen. Er is een protocol in de
maak en dit punt zal meegenomen worden.
Mededelingen Dolf:
-per 1 januari heeft Jos een baan als teamleider van een VMBO school aanvaard. Er is op een goede
manier afscheid van elkaar genomen. Dolf is tot de zomervakantie ad interim algemeen directeur,
waarbij de prioritiet van de clusterdirecteur voorop staat.
-De Lindelaar wil zich naast de goede resultaten profileren met het onderwerp natuur en techniek. Er
zal een projectplan door Dolf gemaakt worden.
-Er is een nieuw rapport in de maak. Het rapport wordt gekoppeld aan Parnassys. Het ouderportaal
kan voor een periode rond de contactavonden open gesteld worden. Ouders kunnen dan de
resultaten bekijken. Het nieuwe rapport is nog niet voor dit schooljaar klaar.
-De begroting van de stichting is een lumpsum financiering. Het bestaat uit twee onderdelen:
personeel een materieel. Materieel is weer onderverdeeld in ICT, methodisch materiaal en
verbruiksmateriaal. Personeel, ICT en methodisch materiaal worden bovenschools geregeld.
Verbruiksmateriaal wordt op schoolniveau geregeld. De clusterdirecteur bewaakt deze uitgaven.
Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen ( vroegschoolse educatie) :
-Er komt een doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar . De gemeente stopt met de VVE. Het is de bedoeling
dat deze lijn onder één bestuur gaan vallen: COG of Kits primair. Het zal neutraal aangestuurd
worden. Kinderopvang en VVE houden op te bestaan als losstaande organisaties. Kits primair is zich
aan het voorbereiden m.b.t. tot deze materie.

Flexwet:
Om verplichtingen te voorkomen aan invallers ( vaste contracten) wordt er een invallerspoule
opgezet met andere besturen binnen de provincie Drenthe. Invallers kunnen dan rouleren binnen
verschillende organisaties.
Rondvraag:
-Erik geeft aan dat hij m.b.t. de schoolveiligheid een aantal punten gerealiseerd ziet worden:
parkeeruitbreiding personeel, niet op het gras parkeren, de waterpartij achter school wordt gedicht.
Hij geeft een compliment aan Dolf.

Astrid was voor de laatste keer voorzitter van de MR. Dank voor je inzet!

Actiepunten:
Presentatie samenstellen voor 23 februari(
zakelijke ouderavond) en mailen aan de MR
leden
Marianne vragen om dit te presenteren
Lijst jaarplanning aan Dolf mailen
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