Verslag MR 14 januari 2020
Aanwezig: Anne-Loes (voorzitter), Leonie, Maaike (verslag), René
Starttijd 19:55 uur, eindtijd 21:05 uur.
1. Opening en vaststellen agenda
Anne-Loes opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld met een aanvullende vraag van
Leonie.
2. Notulen bijeenkomst 19 november 2019 (ter goedkeuring)
Het verslag wordt vastgesteld. Leonie oppert om een extra koelkast te kopen van het geld van de
overblijf, omdat de koelkast van groep 3 t/m 8 zeer vol zit. Anne-Loes zal het doorgeven aan
Jeannette.
3. Begroting St. Catharina 2020 (ter bespreking)
René licht de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting toe. Bij de afschrijvingen wordt een
groot deel besteed aan ICT.
4. Exploitatie overzicht (ter bespreking)
In de begroting 2019 was rekening gehouden met een negatief resultaat van €25.000, de resultaten
van november zijn in lijn daarmee.
5. Staking eind januari (vraag Maaike)
Maaike vraagt of de school staakt op 30 en 31 januari. René geeft aan dat de school niet dicht is,
maar dat er mogelijk wel een alternatief programma komt. Er komt deze week meer duidelijkheid
over.
6. Nieuwsberichten (vraag Leonie)
Leonie vraagt zich naar aanleiding van een item in het nieuws over voorlezen af hoe daar op school
mee omgegaan wordt. Er wordt voorgelezen in de klas, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw.
René zal dit ook nog eens ter sprake brengen in het bouwoverleg van de docenten.
Leonie oppert om het voorlezen ook een keer tijdens de talentenmiddag aan bod te laten komen.
7.

Mededelingen van de directie
- Groep 6/7 heeft een nieuwe docent: Jacqueline Geerts.
- Yellowbellies biedt sinds deze maand ook voorschoolse opvang.
- Gisteren is een tevredenheidsenquête verstuurd aan de ouders. Ook het team heeft een
tevredenheidsonderzoek ontvangen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen dit nog later
deze maand. De resultaten zullen een volgende keer worden toegelicht.

8. W.v.n.t.t.k. / Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

