Notulen MR 22 maart 2018


Notulen vorige vergadering
Flyer gaat Marleen mee verder.
Begroting ligt bij de GMR.
Nagaan of er nog post voor de MR binnen komt (op papier).



Ingekomen post (zit allemaal in nieuw gmail account).
Zit in het nieuwe account.
Vakantierooster 2018-2019 (zie website) studiedagen nog niet bekend verder Eenbes besluit.
Studiedagen worden mogelijk de volgende keer





Vanaf januari 2019 geld vrij voor werkdrukverlaging.
In de volgende vergadering laat Mascha ideeën zien wat ze met dit geld gaat doen.
https://www.aob.nl/nieuws/kijk-hoeveel-geld-jouw-school-krijgt-voor-werkdrukverlaging/



Bedrag voor de kleine scholen.
https://www.ad.nl/politiek/kleine-basisscholen-krijgen-extra-geld-om-kwaliteit-op-tekrikken~a5d9dfae/
Dat maakt het ministerie van Onderwijs vandaag bekend. Piepkleine scholen met 50
scholieren of minder krijgen vanaf schooljaar 2019/2020 het meeste geld: 20.000 euro extra
per jaar. Scholen met 75 leerlingen krijgen 15.000 euro, met 100 scholieren 10.000 euro en
met 125 leerlingen 5.000 euro. Scholen met 145 scholieren krijgen slecht 500 euro extra per
jaar.
De bedragen komen bovenop de bestaande kleinescholentoeslag. Zo kan een heel kleine
school zich volgend schooljaar verheugen op 145.000 euro in plaats van 125.000 euro. Een
‘grote’ kleine school gaat van 1.500 naar 2.000 euro extra.
In het regeerakkoord werd al afgesproken dat de kleine scholen er 20 miljoen euro bij krijgen
in aanvulling op de 120 miljoen euro die jaarlijks al beschikbaar is. In Nederland staan
ongeveer 2.000 kleine scholen, vooral in kleine dorpen en krimpgebieden.



Formatie en ontwikkelingen (6 april gesprek bij de Eenbes)
Diverse collega's willen nog een jaar werken en dan met pensioen (3 waarschijnlijk), plan
meenemen in formatie om qua schoolontwikkeling hierop vooruit te lopen en inzet
mankracht in en om de school.



Staking 13 april en idee voor 12 april.
MR staat achter de staking.
We moeten hier eenduidige communicatie over hebben.
A.s. maandag wordt er met de ouders gesproken over het Stappenplan van de Eenbes en de
situatie die bij ons op school voordoet. Weinig tot geen vervangingen. Brief naar de GMR
staat op de website.



MR blijft achter de beslissing van Mascha en de school staan.
Tevredenheidsonderzoek samenvatting, volgt spoedig.
Is nog niet af, komt de volgende keer op de agenda.



Terugkoppeling signaal naar GMR
Reactie volgt in de nieuwsbrief zsm.



Hoe verder met bezetting MR? Dit schooljaar en volgend schooljaar.
Marian blijft sowieso tot einde schooljaar.
Volgend schooljaar wordt bekeken of ze dit kan blijven doen.



WVTK

