Notulen MR-vergadering
1 februari 2017
20:00 u – 20.45 u, DSB (Soesterberg)

Notulen reguliere MR-vergadering met directie
Aanwezig: JA, YG, BA, AL, JB, RM, WA en SB
Afwezig: MB, LW


Opening
Vergaderdata zijn reeds per mail verzonden.
Notulist: SB



Vaststellen verslag MR-vergadering 11 januari 2017
Voortaan namen afkorten.
BA past de notulen direct aan.
Gemaakte afspraken:
- notulen binnen 2 weken versturen, waarna er binnen een week gereageerd kan worden;
- de agendapunten vanuit de directie dienen minimaal 2 weken van tevoren aangeleverd
te worden;
- de agenda wordt minimaal een week van tevoren aangeleverd;
- AL en RM zorgen ervoor dat de goedgekeurde notulen op de websites komen.



Vaststellen agendapunten



Inspectierapport (19 dec 2016) PWA
Er is nog geen inspectierapport binnengekomen. AL wacht deze week nog af.



Mededelingen vanuit directie
- De controller van EVE was afgelopen woensdag voor het laatst.
- AL heeft nog geen gelegenheid gehad om met HZ om de tafel te gaan betreft de
meerjarenbegroting.



Begrotingen en Meerjarenplannen 2017
Prins Willem Alexander
De Startbaan
Aandachtspunten onderbouwing meerjarenplan:
- Bij Estafette staat dat deze methode sinds 2015 is aangeschaft, dit moet 2012 zijn. Dit is
voor beide scholen van toepassing.
- Het kopje ontbreekt bij materiaal voor hoog- en meerbegaafden.
- Wellicht is het bedrag voor meerbegaafden te hoog gebudgetteerd voor DSB.
- De methode voor spelling staat niet vernoemd.
In het kader van de missie en de visie is het van belang dat de teamleden meebeslissen welke
materialen er aangeschaft gaan worden vanuit de schoolontwikkeling.
AL geeft aan dat er elk jaar in het najaar een begrotingsronde is voor het nieuwe jaar. Deze
kan gewijzigd worden.

SB vraagt aan AL om de schoolbegrotingen voortaan ook in het team te gaan delen. AL staat
hiervoor open. We spreken af dat dit aan het eind van het schooljaar voor beide scholen een
vast agendapunt wordt.
Schoolbegroting:
BA heeft een toezegging gehad van HZ dat de begroting van de PWA en DSB worden
uitgesplitst. Dit is nog niet gebeurd. De begroting wordt bij EVE vanuit een bepaald systeem
gemaakt. De directeuren kregen de begroting voor het eerst vanuit dit systeem aangeleverd.
BA: gaat informeren of het boekhoudpakket nog aanwezig is.
Er wordt gevraagd naar het budget van de MR i.v.m. scholing. Officieel staat hier €818,- voor.
Er kan een plan ingediend worden voor meer budget. Er is meer geld voor de MR
beschikbaar. De stichting beheert dit ‘overige’ geld.
De kosten van de studiedag staan op 0 en staan niet gebudgetteerd, deze kosten worden
geboekt op de schoolbegroting.
Voor persoonlijke scholing is er €500,- per fte beschikbaar. DSB heeft gezamenlijk gekozen
voor scholing. Op de PWA beslist de directeur.


Tevredenheidsonderzoek
Er is een verzoek vanuit EVE om in maart een tevredenheidsonderzoek te doen onder de
ouders. De scholen kunnen zelf vragen aanvullen. EVE streeft ernaar om één keer in de twee
jaar een tevredenheidsonderzoek te doen. Na evaluatie is de kolom neutraal in het
onderzoek verwijderd.
AL wil graag met de oudergeleding van de MR om de tafel om naar extra vragen te kijken.
Tips vanuit de MR-geleding:
- indien er onder de norm wordt gescoord, verplicht een toelichting geven;
- bij de aanvullende vragen ook vragen van het vorige onderzoek stellen, om de trend
goed te kunnen volgen.
JA en YG zullen komende maand overleggen met AL en BA en MB zullen overleggen met LW.
 Tevredenheidsonderzoek Personeelsgelding :
Vragen voor de GMR: Waarom doet de personeelsgeleding niet mee aan het
tevredenheidsonderzoek? Kan het beleid hierop aangepast worden? Binnen onze MR wordt
uitgesproken dat hier namelijk wel degelijk behoefte aan is. Wordt door BA en SB
meegenomen in het GMR overleg.



WVTTK
De meerjarenbegroting met het onderdeel ICT is nog niet besproken in het directieoverleg.
AL gaat dit nog doen.

