Notulen van maandag 27 maart 2017

Aanwezig: Margriet de Leeuw(eerste half uur), Anne Jan van den Dool, Karin van Breda,
Irene van Leeuwen en Karin Jager (notulist)
1. Opening en welkom
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Volgende MR vergaderdatum: 30 mei 2017

2. Vaststellen agenda: Margriet heeft mededelingen die onder agendapunt 5 worden
besproken.

3. Notulen vorige vergadering: al vastgesteld. Volgende vergadering zal Karin van
Breda notuleren.

4. Mededelingen vanuit de MR & GMR:
Stukken vanuit GMR waarin bekostiging en het aantal FTE per school duidelijk staan.

5. Mededelingen & onderwerpen vanuit de directie:







Margriet heeft mededelingen over de voortgang van het VOG. Tot vorige week
radiostilte. Nu lijkt er weer schot in te zitten omdat er een vragenlijst beantwoord
moest worden. Bij het VOG is een nieuwe directeur bedrijfsvoering en de raad van
toezicht stelt kritische vragen. Verder nog veel onduidelijkheden. Vragen over de
begroting wat betreft het naar beneden bijstellen neemt Margriet mee naar het SKO.
Team werkt keihard. De Korf heeft het laagste ziekteverzuim van alle scholen binnen
het SKO.
We willen de school weer op de kaart zetten. PR dus heel belangrijk. Het zichtbaar
maken van de Korf is van groot belang. Flyeren (Margriet) en via facebookadvertentie
(Anne Jan) de Korf promoten zijn mogelijkheden.
Formatie is min of meer al rond.

6. Rapport TSO
Bastiaan van Gils en Margriet de Leeuw hebben een voorstel gedaan wat betreft de
TSO. Dit voorstel zal door Anne Jan toegelicht worden door een brief naar de ouders
te sturen waarop zij de mogelijkheid krijgen vragen te stellen. In de volgende MR
vergadering zal er gekeken worden of de MR in het voorstel van de TSO werkgroep
definitief mee kan gaan.

7. Korf Kalender.
Wordt deze week door ieder lid gelezen en de veranderingen doorgegeven aan Karin
J. Data van vergaderingen worden aangepast n.a.v. de planning van de GMR
vergaderdata.

8. Formatie (gepland voor April), zie ook onder punt 5.
9. Rondvraag
NB

10. Afsluiting

