NOTULEN
9 december 2015
MR-vergadering ds. G.H. Kerstenschool
Aanwezig: PMR: Anke van Keulen, Christianne Paans, René Vrijhof, tweede voorz.
OMR: Rookje Roepert (secr.), Wilma Rottier
Afwezig: Peter Hooijmeijer (voorz.)

1.

Opening
De tweede voorzitter opent de vergadering door het lezen van Genesis 49: 1-18 en voor te gaan in gebed.

2.

Vaststellen notulen d.d. 16 juni 2015 en bespreken actiepuntenlijst
* Koeling van lokalen op de begane grond is nog niet aangekaart. Dit zal alsnog gebeuren.
* Op de ledenvergadering in medio 2015 is de suggestie gedaan om ook tussentijds leden te werven voor
de VOGG. Dit punt heeft de aandacht van het bestuur.
* Nieuw beleid n.a.v. CAO PO 2014-2015: tot op heden is door de MR niets gezien of ontvangen. Er zijn
scholen die bijv. niet meedoen aan de 40-urige werkweek. De PMR zal binnen het team inventariseren of
er draagvlak is voor een 40-urige werkweek.
Voor het overige zijn er geen opmerkingen en worden de notulen vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken:
a. Verantwoording eerste conceptbegroting 2016: pag. 7: financiële middelen 2016-2020: verhoging
prestatiebox. De bedragen nemen per jaar fors toe? Wat houdt het ‘convenant leerkracht’ in?
b. Begroting 2016, dashbord: geen opmerkingen.
c. Financiële managementrapportage 3de kwartaal 2015: geen opmerkingen.
d. Managementrapportage personeel 2014/2015: Art. 2.2, pag. 4: de PMR zal regelgeving omtrent dit
onderwerp nakijken.
e. Brief VFGS d.d. 12 oktober 2015 + evaluatierapport VFGS 2014/2015: geen opmerkingen.
f. Nieuwsbrief Berseba nr. 1, 17 november 2015: bij het loket zijn arrangementen aan te vragen voor
hoogbegaafdheid. De PMR zal hierover navraag doen bij de IB’er.

4.

Verkiezingen MR
Bij afwezigheid van de voorzitter kan dit punt niet verder behandeld worden. De secretaris zal het
rooster van aftreden bij hem opvragen. De PMR zal een mail onder de collega’s uitzetten, met de vraag
of er interesse is om zitting te nemen in de MR. Na de kerstvakantie zal een geschikt moment voor
eventuele verkiezingen worden afgestemd tussen OMR en PMR.

5.

Rondvraag
Een ouder heeft gevraagd of het kleuterkerstfeest gescheiden van de bovenbouw plaats kan vinden. Zij
zal de betreffende ouder de reden van samenvoeging meedelen.

6.

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering met gebed.
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