Notulen MR van de Ds. Kerstenschool te Ridderkerk
20 februari 2013

Aanwezig namens de MR:
Peter Hooijmeijer (voorzitter)
Liesbeth Martinu (secretaris)
Inge Molenaar
Wilma Rottier
René Vrijhof

1. Opening en welkom
2. Vaststellen notulen vorige vergadering

De notulen worden doorgenomen. N.a.v. punt 6 wordt verslag uitgebracht over een gesprek binnen
het personeel over het rendement van de nascholing en de hoge kosten. Dit gesprek was heel
verhelderend. Dit cursusjaar hebben we eenmalig geld gekregen vanuit het vervangingsfonds. Het
MT wordt dit jaar gecoacht, wat best veel geld kost wat o.a. hiervan betaald kan worden. Dit
bedrag valt volgend jaar lager uit, omdat het MT het personeel gaat coachen. Voor het personeel
zal ook duidelijk en inzichtelijk gemaakt worden over de samenhang van alle cursussen.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3. Actielijst
Alle actiepunten zijn uitgevoerd. Navraag over het opstellen van een lijst van aftreden heeft
opgeleverd dat inderdaad zo’n overzicht gemaakt kan worden. Geadviseerd wordt elk jaar 2 leden
aftredend te hebben, 1 namens het personeel en 1 namens de ouders. Het jaarverslag voor 2012
blijft op de lijst staan.

4. Toelichting koeling

De directie geeft een toelichting op de stand van zaken rond de koeling: eerst wordt wat uitleg
gegeven over de ontstane situatie aan de nieuwe MR-leden. Nu komt er een soort topkoeling voor
de bovenverdieping, waarbij er een unit op het dak geplaatst wordt. Er zijn 2 aanbieders die een
oplossing kunnen leveren. Binnenkort zal een keuze worden gemaakt, zodat met het voorjaar alles
gerealiseerd kan zijn.

5. Bespreking stukken
Communiqué samenwerkingsverband passend onderwijs. Het is meer een nieuwsbrief. We nemen
het nu voor kennisgeving aan. Hierna komt het halfjaarlijkse evaluatie jaarplan aan de orde: Het
taakbeleidsplan moet nog besproken gaan worden binnen het personeel; daarna komt het nog
binnen de MR aan de orde. Tot slot bespreken we de verantwoording begroting 2013. De
leerlingenaantallen van de onderbouw schelen nogal met de vorige begroting. Dit heeft te maken
met de laatste leerlingenaanmelding, die heel hoog was.

6. Rondvraag
Een uitnodiging is ontvangen voor een bezinningsavond met bestuur, personeel, en kerkenraden
van betrokken gemeenten. Verder wordt er gevraagd of er voor de MR een soort leesmap is, om
een beetje bij te blijven van actueel nieuws. We zullen vragen of de MR een abonnement op de
DRS kan krijgen. De notulen van de MR vergaderingen zullen, zoals gebruikelijk op de website van
de school geplaatst worden.

7. Sluiting

