Verslag MR 19 november 2019
Aanwezig: Anne-Loes (voorzitter), Leonie, Maaike (verslag), René en Jeannette
Starttijd 19:35 uur, eindtijd 21:25 uur.
1. Opening en vaststellen agenda
Anne-Loes opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Jaarverslag TSO 2018-2019
Er blijven steeds meer kinderen over. Op maandag en donderdag neemt Liäne de kinderen van groep
6 t/m 8 mee naar de gymzaal. De andere groepen eten in de klas.
De TSO heeft een positief saldo van ruim € 4200 per augustus 2019. Per maand blijft er netto geld
over. Er zijn nog geen concrete plannen voor de besteding van dit geld. Er wordt gedacht aan een
workshop of (poppenkast)voorstelling voor de onderbouw, sponsoring van de nieuwe schoolshirts of
eventueel (tijdelijk) het bedrag omlaag brengen.
3. Notulen bijeenkomst 2 juli 2019
Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen meldt Anne-Loes dat de verslagen van
vorig schooljaar op de website staan.
4. Jaarverslag St. Catharina 2018-2019
Het jaarverslag van afgelopen schooljaar gaat in op de resultaten van de voornemens die waren
opgesteld. Ten aanzien van de huisvesting: de kwaliteit van het binnenklimaat is inmiddels in kaart
gebracht. Belangrijkste bevindingen zijn dat er frequent hoofdpijnklachten zijn, er sprake is van tocht
en van sterk wisselende temperaturen. De klimaatinstallatie wordt hierop nagelopen door een
onafhankelijk bedrijf.
5. Begroting St. Catharina 2020
De begroting is nog in de afrondende fase. Het aantal leerlingen neemt toe.
Er zijn nieuwe Chromebooks voor groep 6 t/m 8 aangeschaft en 20 nieuwe Ipads. Deze zijn nog in
november 2019 aangeschaft i.p.v. 2020 zoals gepland.
De kosten voor licenties zijn hoog en blijvend. De licenties worden in kaart gebracht om te kijken of
er mogelijkheden zijn om de kosten omlaag te brengen.
Vooralsnog is niet bekend wat voor effect de recente politieke ontwikkelingen voor effect zullen
hebben op de begroting. Waarschijnlijk wordt dat in het voorjaar bekend en dan zal bekeken worden
hoe de financiële impuls gebruikt zal worden.
René zal de begroting rondsturen zodra deze klaar is.
6. Strategische koers de Groeiling 2019-2023
De Groeiling heeft een strategische koers voor de periode 2019-2023 opgesteld. De koers gaat uit
van drie beloften:

- Wij werken vanuit oprechtheid en vertrouwen
- Wij ontdekken en ontwikkelen onszelf, ook door vallen en opstaan
- Wij luisteren met aandacht en geven gehoor aan elkaar om verder te komen.
Deze is ook in de vorm van een animatie beschikbaar op de website.
7. Mededelingen van de directie
Er zijn offertes opgemaakt voor de nieuwe schoolshirts (kinderen en begeleiders) en voetbalkleding
voor schoolvoetbaltoernooien. De shirts blijven in beheer van school
Er wordt met de drie scholen gekeken of het schoolplein anders ingedeeld kan worden. De scholen
zijn nu op zoek naar mensen die kunnen helpen bij het verkrijgen van voldoende financiële middelen,
door bijvoorbeeld een sponsorloop te organiseren, subsidie bij de gemeente aan te vragen en
dergelijke.
8. W.v.n.t.t.k. / Rondvraag
Leonie vraagt of we voortaan om 19:45 uur kunnen beginnen. Iedereen stemt hier mee in.

