Uitnodiging en agenda voor de M.R. Vergadering

Datum: dinsdag 28 februari 2017 20.00-22.00 uur
Notuleren en versnaperingen: Klaas

Afspraken van 28 februari


Yvonne vragen om data door te sturen voor
afspraak MR met leerlingenraad.

Wie
Klaas

Agenda

wanneer

Tijd
20.00
20.05

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vaststellen (10 januari)

Bijzonderheden

20.10

- Gemma heeft alle vragen van het whiteboard beantwoord.
- Op de koffie met de MR: niemand is op de koffie geweest.

4. Nieuwe bestuurder Erik Vredeveld, start per 1 maart 20.15
2017.
- Erik Vredeveld komt van O2G2.
- Vrijdag (3 maart) heeft Cees samen met Irene een gesprek met
de nieuwe bestuurder. Over enkele weken zal hij ook
kennismaken met het team van de Nassauschool.
- Vraag van MR:
 Hoe kijkt Erik Vredeveld naar ICT onderwijs?
 Visie samenwerking tussen de VCOG scholen?
20.30

5. Invalsproblematiek, stand van zaken.
- Op dit moment zijn er geen invallers. Bij de nieuwsbrief van
vrijdag 3 maart komt er een brief met uitleg over de
invalsproblematiek en hoe er op dit moment aan gewerkt wordt
om dit probleem zo goed en snel mogelijk op te lossen.

6. punten vanuit het whitebord; nieuwe punten en evt. 20.30
terugkoppeling van afgehandelende punten
- Geen relevante punten voor de MR
20.40

7. Begroting 2017
- Het afgelopen jaar (2016) is de Nassauschool qua uitgaven aan
de goede kant gebleven . Er was een positief resultaat van
13.500 euro.

Locatie: Nassaulaan 5

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

- De vrije schoolreserve bedraagt 68.000 euro.
Cees heeft een paar ideeën om dit geld goed te besteden:
 Bomen bij klimrek naast Paviljoen moeten worden
gekapt. (zijn ziek)
 Nieuwe houten vlonders bij het Paviljoen.
 Aanpassingen op het plein aan Nassaulaan.
 Besteden aan lessen programmeren. Dit schooljaar zal
hier nog mee worden gestart. Deze lessen worden
aangeboden door studenten van de Hanze Hogeschool.

8. Stand van zaken Engels: visie en beleid
- Op dit moment kan de school het niet betalen om het van de
onderbouw tot aan de bovenbouw in een doorgaande lijn aan te
bieden.
- Vraag van MR: enquete houden onder ouders of ouders bereid
zijn extra ouderbijdrage te betalen en dit extra geld in te zetten
voor schoolspecifieke activiteiten. (bijv. Engels)
(agendapunt volgende vergadering)

informeel

20.50

9. Communicatie MR naar ouders ( agendapunt
volgende vergadering hoe bereiken we ouders via een
andere weg)

21.00

- Aparte brief meegeven aan de kinderen over de MR. Uitleg wat
de MR doet en bij wie ze terecht kunnen.
Optie: meegeven van de brief bij de enquete.
21.05

10. GMR; wat is er behandeld? Vergadering met RVT.
Voorafgaand aan de vergadering met RVT volgende punten
besproken:
- Vertrouwenspersoon is er op dit moment niet op de VCOG. Er is
op dit moment één persoon geworven. Er komt nog een tweede
bij.
- Klachtenfunctionaris voor de Nassauschool is Patrick
Wennekes.

11. MR kort; graag ter plekke opstellen

21.15

- Geen relevante punten om over te schrijven.

12. Rondvraag / w.v.t.t.k.

21.30

- Afspraak maken met leerlingenraad. Moet even geregeld
worden via Yvonne.

Locatie: Nassaulaan 5

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

21.40

13. Afsluiting
I=

informatief

Locatie: Nassaulaan 5

BA= besluitvorming advies

BI=besluitvorming instemming

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

