MR maandag 17 januari 2019
Aanwezig: Linda (voorzitter), Maaike (verslag), Guusta en Anne-Loes.
Starttijd: 19:35 uur
1. Opening en vaststelling agenda
Het onderwerp MR-lid oudergeleding wordt toegevoegd aan de agenda. Anne-Loes gaat bij Saskia na
of ze 5 maart of 16 april langs wil komen om de uitslag van de Cito toe te lichten. De andere
bijeenkomst kan – gezien de geplande onderwerpen – mogelijk vervallen.
2. Goedkeuren notulen vorige bijeenkomst
Het verslag van de vorige keer wordt goedgekeurd.
3. Exploitatieoverzicht 2018
Uit het exploitatieoverzicht 2018 blijkt dat er een negatief resultaat over 2018 is bereikt. Dit komt
door de hogere personeelslasten in verband met de extra kleutergroep die in januari 2018 is gestart
en extra kosten voor de directie. Dit was vooraf afgestemd met het bestuur van De Groeiling.
Of in 2019 een gelijk resultaat verwacht kan worden is i.v.m. de afwezigheid van René onduidelijk. De
eerste helft van het jaar is er een extra kleuterklas, maar de financiering vanuit het Rijk is wel hoger
in verband met het hogere leerlingaantal.
4. Samenwerking scholing n.a.v. vraag Guusta
Guusta heeft van de MR van De Vlisterstroom vragen ontvangen over mogelijke samenwerking
tussen de twee scholen. Er zijn op dit moment geen directe contacten tussen beide besturen. De
verwachting is dat er dit schooljaar een uitnodiging komt om te overleggen.
Guusta zal melden dat een mogelijke samenwerking via het bestuur besproken kan worden.
5. Staking onderwijs
Op 15 maart is een staking van het onderwijs, van basisonderwijs tot universiteit. De aankondiging
van de staking kwam als een verrassing. Het is op dit moment nog niet bekend of de St.
Catharinaschool meedoet aan de staking. Ook het standpunt van De Groeiling is nog niet bekend.
Wordt vervolgd.
6. Mededelingen van directie
In verband met de afwezigheid van René zijn er geen mededelingen.
7. Nieuw MR-lid oudergeleding
In de laatste nieuwsbrief stond een oproep voor een nieuw MR-lid ter vervanging van Guusta. Tot op
heden is er één reactie binnengekomen. Deadline voor reactie is 1 februari.
8. Rondvraag
Guusta meldt dat ze de EHBO-avond erg leuk vond.
Eindtijd vergadering 20:15 uur.

