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1. Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld
2. Notulen vorige MR vergadering (16 september 2015)
De notulen worden goedgekeurd en zullen (geanonimiseerd) op de website geplaatst worden.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
Naar aanleiding van dit punt blijkt dat email adres van MR ge-update moet worden. Pieter zal dit doen.
4. Mededelingen directie
De leerlingtelling geeft een groei van 24 leerlingen aan t.o.v. vorig jaar. In de begroting voor volgend schooljaar is
een reservering opgenomen voor een extra groep (in totaal zijn er vanaf 2016-2017 dan 17 groepen)
Verder geen bijzonderheden
5. Mededelingen Kober
Er zal binnenkort een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de Kober groep, waarin eveneens de besteding van
de "rest"gelden, de personele (onder)bezetting en de visie van Kober op overblijven aan de orde zullen komen.
6. Mededelingen MR
Op 4 november staat een kennismakingsgesprek gepland tussen Daan en de "Vrienden van de Dirk"
7. Mededelingen GMR
GMR wil graag een kennismakingsgesprek met het bestuur, waarbij onder andere gesproken zal worden over de
visie van het bestuur op het lange termijn beleid, TSO-Kober, CAO, invalpool. Het bestuur heeft aangegeven te
bekijken hoe de communicatie- en informatiestroom naar ouders verbeterd kan worden.
Het totale leerlingaantal van de nutsscholen laat een lichte groei zien in 2016.
De brief voor de vrijwillige bijdrage is via het bestuur vorige week naar alle ouders verstuurd.
8. Begroting OC
Begroting wordt vastgesteld, geaccordeerd met enkele kleine aanvullingen (opname van post onvoorzien,
inkomsten uit ouderbijdrage en zomerfeest/kerstborrel).
9. Planning inning vrijwillige OC bijdrage
De brief naar de ouders zal na de herfstvakantie worden verstuurd.
10. Cursus MR/GMR
Inventarisatie kandidaten nieuwe cursus MR/GMR
11. Aandachtspunten schooljaar 2015-2016 en jaarplanning
Deze aandachtspunten zullen in de loop van dit schooljaar regelmatig ter tafel komen:Engels, CAO, tablets, TSO,
ouderbijdrage.
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12. W.v.t.t.k
Er zal een bericht in het komende Turfje geplaatst worden waarin voor ouders inzichtelijk gemaakt wordt waar de
diverse geldelijke bijdragen (ouderbijdrage, OC-bijdrage, klassenpotje e.d.) aan besteed worden. Voor de toekomst
bekijken in hoeverre dit anders/beter aangepakt kan worden.
13. Datum volgende vergadering
De volgende MR vergadering zal plaatsvinden op donderdag 26 november om 20.00 uur

