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1. Opening door de voorzitter
Christel heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Marc is afwezig in
verband met het schoolkamp van groep 8.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 23 maart 2015 worden zonder wijzigingen
goedgekeurd. De volgende aanvullingen worden opgemerkt:
Het pestprotocol en het internetprotocol, genoemd bij punt 2, staan niet op de nieuwe
website. Dit wordt zo snel mogelijk aangepast.
Bij punt 9. Herverkiezing MR; Er zijn geen ouders die zich hebben gemeld voor een
functie in de oudergeleding van de MR. Marjan is hierbij herkozen.
3. Mededelingen directie
Rob vertelt dat er door de schoolleiding hard wordt gewerkt aan het nieuwe schoolplan.
Het schoolondersteuningsprofiel zal volgend jaar niet worden aangepast, het blijft nog
een jaar hetzelfde. Dit is wettelijk mogelijk, er is ook niets veranderd. Volgend jaar komt
er een nieuw schoolontwikkelingsprofiel onder de nieuwe directeur.
De vacature voor de nieuwe directeur is eerst intern opengesteld. Dat heeft niet de
gewenste kandidaten opgeleverd, daarom is de vacature nu extern opengesteld. Op
korte termijn zullen de gesprekken worden gehouden. Rob blijft formeel nog directeur tot
de hele procedure rond is.
De Topklas is inmiddels opgestart, er zullen nog specialismen per school worden
vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag
De extra investeringen in het onderwijsbeleid hebben geleid tot beter onderwijs. Alle
tussentijdse evaluaties komen nu op een voldoende, onder ander de CITO toetsen.
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Volgend jaar is er geen geld uit de algemene reserve meer nodig, we
hebben voldoende leerlingen om zelf de begroting rond te krijgen. Het
streven is om dit jaar op een kleiner negatief bedrag uit te komen en dit het jaar erop
nog verder af te bouwen.
5. Onderwijskundige planning en terugblik
De onderwijskundige plannen staan in het schoolplan. Deze zullen volgend jaar verder
worden geïmplementeerd. Volgend jaar komt Alice Bekke langs om in de klassen
feedback te geven.
Volgend jaar zal men ook verder gaan met het ontwikkelen van het IKC.
6. Formatie volgend schooljaar
We houden 8 groepen voor het komende schooljaar, op de peildatum 1 oktober 2014
waren er 179 leerlingen. De verwachting is dat dit het komende schooljaar zo blijft.
De indeling van de leerkrachten is nog niet bekend, Annet is hiermee bezig. Dit zal
volgende week worden afgerond en voor de zomervakantie bekend worden gemaakt.
De functie van de meerscholendirecteur en de locatieleider zullen gaan samenvallen,
dat wordt samen 0,8 fte.
7. Evaluatie aantal vergaderingen MR (4 of 5)
Er is kort gesproken over het aantal vergaderingen. Op zich is men niet ontevreden met
het aantal vergaderingen, echter de periode er tussen is vrij lang.
Er wordt besloten om komend schooljaar een extra vergadering in te plannen, en dan na
afloop van het jaar te kijken hoe dat is gegaan en wat de voorkeur heeft, vier of vijf
vergaderingen per schooljaar.
8. Nieuwe data MR volgend schooljaar
Er zullen vijf data worden geprikt door Christel, deze zullen via de mail worden verspreid
ter goedkeuring. De vergaderingen zullen weer op maandag plaatsvinden.
10. Rondvraag
Het is de laatste MR-vergadering voor Rob, hij geeft een korte terugblik en spreekt zijn
waardering uit voor de prettige samenwerking met de MR.
Er zijn verder geen vragen. Christel sluit de vergadering.
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