
Notulen Agenda MR vergadering 9 Wieken op maandag 30 oktober 

2019 
 
Aanwezig:  Saar (zit voor),Rachael, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian 
Gast: Ad Bakker (financiën L&E) 
Afwezig met kennisgeving: Richard 

1.  Opening.   
Saar zit vandaag de MR vergadering voor i.v.m. de afwezigheid van 
Richard. Zij heet onze gast, Ad Bakker, van harte welkom. 

2. Agenda vaststellen 

Het punt nieuwswiek november wordt toegevoegd aan de agenda. 

     3. Begroting  
 Ad Bakker geeft de MR. uitleg over de werkwijze t.a.v. de begroting.  

 Budget voor de school gebaseerd op het aantal leerlingen. 

 Rijksvergoeding te splitsen in bedrag voor personeel en materieel. 

 Uitgaven: 83% hiervan gaat op aan lonen, 2% aan afschrijvingen, 7% 

aan huisvestingslasten en 8% aan overige lasten. 

 L&E werkt met het begrip Solidariteit. Dat wil zeggen dat er wat 

betreft de personele lasten niet op schoolniveau wordt gekeken, 

maar rekening gehouden wordt met bv. leeftijd personeel, bestaan 

kleine school. 

 Aanschaf nieuw meubilair. Dit is opgenomen in de 
meerjarenbegroting en heeft te maken met afschrijving. Op dit 
moment wordt er door het team over nagedacht, wensen van 
leerkrachten geïnventariseerd en een plan gemaakt. 

 AD geeft ook antwoord op onze vragen t.a.v. afschrijvingslasten, 
schoolschoonmaak en scholingsbudget. 

    4. Notulen MR vergadering 23-09-2019 

     Aanvulling op de notulen. 

     Geeske kaart aan bij Jaap of hij het punt: begroting      

     afscheid leerkrachten mee wil nemen in het directieoverleg. 
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     Siebrig en Evelyn zijn ook op de hoogte wanneer dit aan de orde komt  

     in de GMR. 

     Marian voegt dit toe aan de notulen van 23-09-2019 

      5.Ingekomen stukken/mail  
      * E-mail: Er is een mailtje binnengekomen. Richard reageert terug    
         namens de MR dat deze op de volgende vergadering wordt        
         besproken  
      *MR magazine. Deze komt in het laadje van de MR te liggen. 
       6. MR cursus. 
       De GMR hoort dit te organiseren. Deze keer organiseert  
       Ryanne dit. De cursus vindt waarschijnlijk plaats in het voorjaar,  
       samen met het VCPO.  

       7. Uitleg rolverdeling directeur en schoolhoofd. 
       Jaap is eindverantwoordelijk. Hij komt op dit moment iedere week      
       langs bij Siebrig. Dit wordt straks wat meer afgebouwd. Siebrig is  
       verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de 9 Wieken. 
       8. Schoolbeleid zorg- en bovenmodale leerlingen  
       Siebrig legt uit wat het beleid is op de 9 Wieken t.a.v. zorg- en    
       bovenmodale leerlingen.  
       Binnenkort wordt het SOP, het schoolondersteuningsplan, wat Anita     
       (intern begeleidster) en Siebrig geschreven hebben, in de MR       
       besproken. 
       Siebrig vraagt Anita om een stukje hierover in de nieuwswiek te       
       schrijven. 

     9.Reglement MR de 9 wieken. 

    De personeelsgeleding van de MR vergelijkt de beide reglementen    

    en doen een voorstel voor de volgende vergadering. 

       10. GMR terugkoppeling. 

       Punten die o.a. besproken zijn: 

       *Ziekteverzuim: ligt nog steeds hoog, er is nog een diepere analyse   

       noodzakelijk. 

       *Gmr leden. De opkomst is te laag. Het reglement wordt aangepast      

       zodat er wel beslissingen genomen kunnen worden. 

       11. Continu rooster evalueren.         

       Ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen met hun           

       bevindingen. De ouders van de MR gaan zich buigen over de   
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       vragenlijst. Na de kerstvakantie gaat het naar de ouders.  

 Survey monkey is misschien een goed middel . 

      12. Wat nog ter tafel kwam. 

 Verzoek van Siebrig aan de MR- ouders om de website te beoordelen. 

 In november verschijnt er weer een nieuwswiek. Saar schrijft hiervoor 
een stukje namens de MR. 

 Scholen op de kaart: Dit punt is al eerder besproken. 
      13.Rondvraag  
       *eetbeleid. Agendapunt voor de volgende vergadering. 

      14.Sluiting 21.30 uur 

       Nieuw mailadres:  MR9wieken@lauwerseneems.nl 

       Volgende vergadering :   Maandag 25 november 

        Maandag 20 januari    ( schoolplan, meerjarenplan) 

        Donderdag 26 maart 

        Woensdag 20 mei 

        Maandag 8 juni 
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