Notulen maandag 29 oktober 2018

Aanwezig:
Geo, René, Monique, Ingrid en Evelien

1.

Onderwerp
Opening

2.

Aanvullende agendapunten/vaststelling agenda

Wie

voorzitter
3.

Mededelingen vanuit directie



Begroting:

Op dit moment lijkt het leerlingaantal positiever uit te vallen dan dat het
bestuur berekend heeft. Vooralsnog blijft dit een gok.
Op dit moment zijn er meerdere aanvragen voor NT2 leerlingen.
Er wordt nu onderzocht of wij de begeleiding kunnen geven aan meerdere
NT2 leerlingen.

Het bestuur rekent 1 fte op 25 leerlingen. Op dit moment krijgen we meer
FTE dan waar we recht op hebben.
Mogelijk kan dit volgend jaar voor een probleem zorgen. Het leerlingaantal
blijft waarschijnlijk gelijk, maar we gaan krimpen in onderwijzend personeel.

De teamscholing:” kansrijke combinatiegroepen” gaat volgend schooljaar
verder. Dit is opgenomen in de begroting voor volgend jaar.
Investeren in de schoolbibliotheek wordt meegenomen.
De licenties worden hoger.

Begroting investeringen:
verschillende methodes moeten vervangen worden. Dit schooljaar gaan we
ons al inlezen in verschillende methodes (begrijpend lezen, rekenen, Engels
voor de hele school). Volgend jaar gaan we hier een keuze in maken.
Methodes worden steeds meer digitaal. Er wordt rekening gehouden met
investering in nieuwe devices.
De komende jaren worden ook de methodes: WO, taal, spelling en technisch
lezen vervangen.

Verhuur van ruimte:
op dit moment wordt de speelzaal meerdere avonden in de week verhuurd.
We staan open voor meerdere verhuurmogelijkheden.



Jaarplan

De Eenbes is bezig met het maken van een nieuw koersplan. Op 24 januari
2019 staat een panelavond gepland. Voor die avond wordt 1 leerkracht en 1
ouder uitgenodigd. Monique legt dit eerst voor aan de MR. Wie heeft
interesse?

Voorstel:
In het Otternieuws stukje schrijven over het nieuwe koersplan. Ouders
wordt gevraagd om mee te denken en dit te delen met de MR. De MR
neemt dit mee op deze avond.

4.

Mededelingen vanuit leerkrachten
 Goed gedrag
René en Geo lezen deze week het verslag. En geven uiterlijk maandag 5
november een reactie hierop.

5.

Mededelingen vanuit ouders

6.

Mededelingen vanuit MR:

8.
9.

 Continue rooster
Geo en René presenteren het plan van aanpak.
Welke stappen gaan we zetten?
Geo werkt de presentatie verder uit. De keuzemogelijkheden worden verder
uitgediept en wordt gedeeld met Monique.
Post
Sluiting

Volgende MR vergadering 7 januari 2019
Agendapunten volgende keer:


Continue rooster

