Agenda MR-vergadering

Datum
Tijd
Locatie
Nr.

: Woensdag 2 maart 2022
: 19.30 uur
: OBS Tiggeldobbe
Tijd

Onderwerp

1

19.30 - 19.35

Welkom

2

19.35 - 19.40

3

19.40 - 19.50

4

19.50 - 20.10

Bespreken notulen vorige
vergadering
Notulen zijn akkoord.
Update laatste GMR vergadering
David vraagt of de GMR nu niet in de
knel komt m.b.t. besluitvorming, nu er
te weinig mensen zijn. Miranda
neemt dit punt mee naar Janke.
De bestuurlijke fusie: De projectleider
heeft een presentatie gegeven,
waarbij een blik werd geworpen op
waar de besturen nu staan en waar
mogelijkheden en kansen zijn. Er
wordt gekeken naar de rechtsvorm.
Ze willen toe naar een
samenwerkingsbestuur, waarbij de
identiteit blijft behouden
(openbaar/christelijk).
De insteek is om teams er vanaf het
eerste begin bij te betrekken. Streven
is om per 1 januari 2023 te fuseren.
Vraag Hans: kwamen er nog punten
uit de enquette? 66 % heeft de
enquette ingevuld. Voor veel mensen
staat dit te ver af van de school.
Formatie: Wouter deelt informatie
over het toedelen van de formatie.
We spreken over de knelpuntenpot
en de frictiepot en hoe scholen
hiervoor in aanmerking komen.
Wouter deelt informatie over
personele zaken. Deze informatie
wordt niet in de notulen gezet,
vanwege geheimhoudingsplicht.
Update directie/team
Bestuurlijke fusie: zie bovenstaand
Formatie: met geheimhoudingsplicht
gedeeld waar we nu staan.
NPO-gelden: Schooljaar 2021-2022
€700,- per leerling, komend
schooljaar €500,- per leerling. Geld
wat er over is vasn dit jaar, mag
worden meegenomen naar volgend
schooljaar. Je mag het over
meerdere jaren uitsmeren. Wij
nemen €10.000,- van dit schooljaar
mee naar volgend schooljaar.

Besluitvormend

Beeldvormend

Beeldvormend
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5

20.10 - 20.20

6

20.20 - 20.25

Update Tirrel
De nieuwe projectleider is beter. Wel
stuit de Tirrel op een financieel
probleem.
Rondvraag en sluiting
Marjolijn: vraagt naar het afscheid
van Jaap. Hoe ziet het programma
eruit?
Hans: Zou Jaap het leuk vinden om
met de MR uit eten te gaan? Wouter
vraagt dit aan Jaap en koppelt het
dan terug.

Beeldvormend
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