Notulen MR vergadering 26-03-2019
Aanwezig: Ha, Ne, Su, Mo, Si
Afwezig: Ta, Mi

Actiepunten:
- Notulen juni 2017 en april 2018 checken op salariskosten tijdelijke IB-er en
directrice en studieverlof schoolleider extra inzet. Dit doen Mo en Si
- Nagaan in hoeverre de Viersprong zelf verantwoordelijk is voor het Groot
Onderhoud van de lokalen (verven).
- Antwoorden op gestelde vragen over groot onderhoud aan dhr. Ba.
- Kopje ‘veiligheid’ wordt op de agenda gezet voor de volgende MR vergadering

De notulen van de vergadering van 09-01-2019 worden vastgesteld.
Dhr. Van financiën van het bestuur is aangeschoven.
Baan heeft de stukken bij zich van uitgaven die zijn gedaan tijdens het
directeurschap van G.
- Ricardo van Rhijn 12.000,- Positief advies MR (juni 2018)
- Salariskosten tijdelijke IB-er en Directrice 50.000 (april 2018) Dit checkt de MR
in de notulen
- Studieverlof schoolleider extra inzet 18.325 (juni 2017)
- Snappet tablets 19.000,- (juni 2017) – positief advies MR
Instemmingsrecht MR:
De begroting
De begroting loopt per kalenderjaar. Dit is wat verwarrend. Dhr. Ba legt uit dat het in
de planning zit om te kijken of de begroting per schooljaar kan lopen. Er is
onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor Groot Onderhoud, gezien de grote
post ‘Voorziening Groot Onderhoud’ op de balans van onze school. De beheerder
van Het Gebouw of Proo. Dhr. Ba zoekt dit voor ons uit en koppelt dit terug.
De MR stemt in met de schoolbegroting.
Schoudercom
We zullen gaan werken met SchouderCom. (School-ouder-communicatie). Met
ingang van schooljaar 2019-2020 zullen we hiermee beginnen. In het startjaar wordt
het gefinancierd vanuit de schoolreserves, daarna zal het opgenomen worden in de
begroting. Totaal 737,50
De MR adviseert positief over het gebruik en financiering van Schoudercom voor
737,50 Euro.

Kunstwerk
Er komt een kunstwerk op school in de gang te hangen. Dit wordt het winnende
gedicht van de poëzie-week, gemaakt door een kind uit groep 6. Een kunstenares zal
dit komen maken. Hier is een subsidieaanvraag voor gedaan. Als dit niet wordt
goedgekeurd, zouden we 451,00 uit de schoolreserves moeten betalen.
De MR adviseert positief over het onttrekken van geld voor het kunstwerk voor
451,00, indien nodig. (Dit is afhankelijk van eventuele subsidie- Directrice koppelt dit
terug aan de MR)
Werken aan missie/ visie m.b.v. het onderwijsbureau
Hiervoor zal rond de 3000,- nodig zijn. Dit bedrag staat nog niet vast. De directrice
zal dit z.s.m. laten weten.
De MR adviseert positief over de uitgave van 3000,- tbh het werken aan de missie/
visie van de Viersprong. (Externe begeleider)

Mededelingen Suzanne
- Er is gesproken met de RvR, dit heeft geholpen. Inmiddels wordt er sport en
spel aangeboden tijdens de pauzes.
- Er zijn zichtzendingen van Engelse methoden aangevraagd. We starten per
begin volgend schooljaar.
Woensdag 10 april om 18.00 zullen leden uit het team en MR leden aanwezig
moeten zijn bij het gesprek over BAC bij PROO.

GGD- seksuele voorlichting
Bij de GGD is een methode beschikbaar. Deze bestaat uit mappen waaruit gekozen
kan worden wat er wel en niet behandeld wordt in de klassen. Het idee van de MR
en directrice is om dit eerst op een koffie-ochtend te bespreken met de ouders,
alvorens het met het team te bekijken en teamscholing te gaan doen. Dit i.v.m.
eventuele tegenstand van de ouders op dit idee.

