Notulen MR vergadering 1-11 -2016
Aanwezig: Anita van de Plasse (teamgeleding Architect), Els Fopma (teamgeleding
Architect),
Remco Keijser (oudergeleding Architect), Sietske Boonstra (teamgeleding Montessori
Buiten), Peter Olivier (oudergeleding Montessori Buiten), Froukje Mulder (directeur van
beide scholen)
 Begroting Ouderbijdrage:
DE ARCHITECT:
Er is begroting opgemaakt voor 2017 van € 3728 euro. Verwacht wordt dat ongeveer
60% van de ouders betaald (€2377 euro).
MR: Begroting 2016-2017 is niet haalbaar als er vanuit gegaan wordt dat maar 60% van
de ouders betaald.
ADVIES MR: Leerlingen een brief meegeven en een herinnering sturen via
“Mijschoolinfo”, en proberen actief de ouderbijdrage te innen.
FROUKJE: Zal dit terugkoppelen met de OR.
MONTESSORI BUITEN:
Kleine aanpassing op de brief (leerkracht + bouwdeel)
Brief kan eruit, ook per kind gaat er een brief mee naar de ouders.
Met betrekking tot de begroting is er weinig speling.
De data afgelopen jaar ontbreekt.
Wel een opmerking m.b.t. de begroting van Montessori Buiten, deze is veel
gedetailleerder dat van de Architect. Terugkoppelen aan OR van de Architect of dit
volgend jaar overgenomen kan worden.
Verdere afhaling m.b.t de ouderbijdrage per email.
 Continurooster Montessori Buiten:
Door de ouders is gekozen is voor optie 4.
Oudergeleding Montessori Buiten en de leerkrachten Montessori Buiten maken zich
wel zorgen over het waarborgen van de continuïteit.
De ouders die interesse hadden (voor de zomervakantie) in de TSO worden uitgenodigd
voor een gesprek met Froukje/Pine. Er zullen wel aan een aantal voorwaarden voldaan
moeten worden.
TSO zal zo spoedig mogelijk worden ingevoerd i.v.m. CAO.

 Jaarplan
DE ARCHITECT:
Ondersteuningsprofiel:
Bespreken met team (De Architect) of het ondersteuningsprofiel nog past,
Het arrangement: “Langdurig zieke kinderen (LZK)” is verkregen met extra financiering
vanuit het passend onderwijs.
Basisarrangement:
Nieuwe kader: Nieuwe inspectie kader, deze is veranderd sinds laatste inspectie van de
Architect.
Vacature IB is moeilijk.
FROUKJE: zal kijken naar een alternatieve oplossing (intern opleiden).
MONTESSORI BUITEN:
FROUKJE: Jaarplan Montessori Buiten is onder constructie.
 MR De Architect & Montessori Buiten
Onderwerp het opsplitsen MR de Architect / Montessori Buiten.
FROUKJE: In principe is het mogelijk de MR’s van elkaar los te koppelen, maar erg
lastig.
Er is gekozen dit niet te doen.
Ouderverdeling MR 2 ouders Architect en 1 ouder Montessori Buiten.
Verkiezingen oudergeleding Architect nodig.
Voor volgende nieuwsbrief een stukje inleveren (introductie + foto)
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