Notulen MR-vergadering
Datum: 28-01-2019
Aanwezig: Cora (punt TSO-begroting), Bert (voorzitter), Luçan, Inge, Marieken, Tisja (notulant)

Actiepunten




TSO begroting plannen in de tweede vergadering van het schooljaar.
Tisja zorgt dat de notulen van 26-11-2018 en het jaarverslag van de MR naar Shona worden
gemaild.
De PMR zorgt voor een wervingstekst voor een nieuw MR-lid.

Notulen vorige vergadering d.d. 26-11-2018
De groep 8 leerkrachten hebben met Fred en de penningmeester om de tafel gezeten over de
begroting van de kosten van groep 8.
De notulen zijn vastgesteld.

TSO begroting 2018-2019, bijdrage en bespreken voortgang TSO
Jaarrekening: De totale bijdrage van de ouders is omhooggegaan vanwege de stijging van het aantal
leerlingen. De TSO-krachten hebben een cursus gehad van het sportbedrijf, dit schooljaar komt daar
een herhaling van om het weer op te frissen. De kosten van Kinderrijk zijn iets hoger uitgevallen, dit
komt doordat er meer mensen ingehuurd moesten worden dan vooraf gedacht.
Begroting: In de begroting is de verhoging van het overblijfgeld meegenomen. De post voor
Kinderrijk verhoogd om de vraag naar overblijfkrachten op te vangen en extra krachten in te kunnen
huren.
Afgesproken is dat de TSO begroting volgend schooljaar voor de tweede vergadering op de
jaarplanning gezet wordt.
Lastig punt zijn de wanbetalingen. Wat kunnen we hier aan doen? Kinderen niet meer laten
overblijven?
De MR adviseert positief over de begroting van de overblijfgelden.

MR-jaarverslag
Het jaarverslag is vastgesteld en komt op de website te staan.

Verkeer
Er is een brief opgesteld om de gemeente op de hoogte te stellen van de verkeersproblemen rond de
scholen. Deze brief wordt per post en per mail opgestuurd.

Begroting Cirkel 2018-2019
Vragen aan Fred: Er staat een flink bedrag voor de ICT (laptops en Ipads). Wat gaan we hiervan
terugzien in de klassen?
Er staan twee posten voor de Prestatiebox, een positief en een negatief. Hoe zit dit?
Bert gaat in gesprek met Fred over de begroting.

Future, koersupdate
De school is aan de slag met het schrijven van het schoolplan.

Passend onderwijs
Marieken vult in.

Communicatie MR en MR-verkiezingen
Er wordt een vacature uitgeschreven. De PMR zorgt voor een tekstje in de nieuwsbrief.
Sluitingsdatum is 1 maart

GMR
De IGBO gaat starten.
De scholen in Amstelveen hebben 50.000 euro gekregen tbv kinderen met financiële moeilijkheden.
De Horizon is als eerste aan de beurt voor nieuwbouw. Bij het complex aan de Orion wordt voor de
zomervakantie onderzoek verricht.
De voorzitter en vice-voorzitter van de GMR stappen op. De GMR zoekt mensen die deze taak op zich
zouden willen nemen. Ook ouders die niet in de MR van de school zitten kunnen op deze vacatures
reageren.
De taal-ouderbetrokkenheidlessen lopen goed.

Rondvraag


-

Advies/Instemming


De MR geeft een positief advies over de begroting. De bijdrage wordt in november
geëvalueerd.

