MR vergadering woensdag 14 december 2016 (20:00 uur – 21:30 uur)
Aanwezig: Mariëlle, Carina, Irene, Kim, Atie, Johan
1. Opening
2. Punten directie Anjelier (mededelingen Ton)
3. Functiebouw werk (instemmingsrecht PMR)
Ton licht toe en beantwoordt vragen.
Op het personele vlak wordt de informatie nooit gekoppeld aan geld. Hier gaat het om de
inrichting van het functiebouwwerk. Op GMR niveau ziet men (voor de hele stichting) de
begroting/bedragen. Iedere school krijgt iets meer geld dan wat je op basis van
leerlingenaantal zou mogen verwachten. Er is per school geld, alleen op stichting niveau wordt
het betaald door de overheid. Fedra verdeelt het geld aan de hand van het functiebouwwerk
dat de school indient. Als stichting bouw je reserves op.
Het is niet één pot geld: je draagt met elkaar (de scholen) de risico’s.
Richting de stichting is er een Raad van Toezicht.
De klassen blijven bij ons op hetzelfde niveau: 16 groepen met ongeveer hetzelfde aantal
leerlingen.
Naast dit bouwwerk is er een boek waarin de diverse functies beschreven staat, dit is niet het
geval mbt het functiebouwwerk. Op de Anjelier komen er voorlopig geen functies/taken bij; we
zijn tevreden als we voor continuïteit kunnen gaan.
Ons marktaandeel in onze buurt blijft stabiel. Van de 4 scholen in de omgeving, blijft de
Anjelier de grootste.
4. Financieel jaarplan (adviesrecht)
Ton licht toe en beantwoordt vragen.
Het gaat om een deel uit het meerjarenplan van de stichting. Op GMR niveau wordt alles
afgetikt.
ICT is bovenschool, vandaar een afdracht. Zo ook de materiele instandhouding (MI).
5. Schoolondersteunigsprofiel (adviesrecht)
Ton licht toe en beantwoordt vragen.
Voor ouders is het een nieuw stuk, wij werken er al mee. Vorig jaar was er een instemming
vanuit de MR en nu zijn er tov vorig jaar kleine aanpassingen. De zorgcoördinator heeft een
en ander herzien. Het is moeilijk te kunnen zien wat de veranderingen zijn.
De MR ziet het als een goed stuk.
6. Financiële stukken (= mail Toon)
OR begroting: de MR is het niet eens met extra gelden voor de avondvierdaagse. Deze zou
met inschrijfgeld al kostendekkend moeten kunnen zijn.
7. Nieuwsbulletin
Kim: “Bij de GMR is besloten dat de MR-en 2x per jaar betrokken gaan worden bij GMR
bijeenkomsten. Er komt een uitnodiging.”
8. GMR/MR draaiboek gemaakt. Wie maakt dat eigenlijk en wanneer?
Een draaiboek met daarin oa wie wanneer aftreedt. Op GMR niveau moet het nog gemaakt
worden. De GMR wil dat alle MR-en eenzelfde format gebruiken.
9. Sluiting

