Samenvatting notulen Medezeggenschapsraad “de Librije”
donderdag 15 mei 2014
Aanwezig:

Oudergeleding
Johan Grijpstra
Nanda Knipping
Tineke Tamminga (secretaris)

Personeelsgeleding
Wietske Geertsma (vervanging Bonny)
Els Zijlstra (voorzitter)
Joop van der Velde

Afwezig:

geen

Bonny Wouda

Eerste gedeelte van de vergadering aanwezig: Tseard Kuperus (directeur)
De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergadering aan de orde geweest:
•

Door Dennis (bestuur) en Johan (MR) is onderzoek gedaan naar het continurooster. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld met de overige bestuurs- en MR leden. Iedereen heeft
zijn visie op het onderwerp kunnen geven. Het wordt binnenkort besproken in het team en na de
zomervakantie zal het bestuur en de MR het overleg over dit onderwerp voortzetten.

•

Er is gesproken tussen het bestuur en de MR over de parkeerproblematiek rond school. Er zal
de komende tijd strenger worden gecontroleerd, de leerkrachten zullen verderop in de straat gaan
parkeren en er zal o.a. een actie door de oudercommissie worden gehouden. Dit alles wordt
gecommuniceerd richting de ouders op een periodebulletin.

•

De adviesaanvraag voor de bijstelling van de begroting over 2014 is tijdens de vergadering
toegelicht. Er zijn meer leerlingen dan begroot, dus meer kosten. Ook zijn er extra inkomsten
ontvangen, is de bijdrage van het herfstakkoord. Na bijstelling geeft de begroting een reëler beeld.
Ook de adviesaanvraag voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is toegelicht. Het is op dit
moment moeilijk aan te geven wat de consequenties hiervan zullen zijn, daarom is het van belang
te toetsen hoe het loopt in de praktijk. De MR heeft ingestemd met de bijgestelde begroting en de
SOP.

•

De instemmingsaanvragen voor de schoolgids en de personele formatie zijn besproken. De
MR heeft ingestemd met beide aanvragen.

•

Op de vacature heeft de MR geen reactie mogen ontvangen. De MR heeft zelf een kandidaat
gevonden, te weten Rene Nies, en hij wordt verkiesbaar gesteld voor de MR in de
ledenvergadering van 4 juni 2014.

