notulen
MR vergadering Lubertischool
Woensdag 30 oktober 2019
Aanvang 13.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken

Aanwezig: Onno, Marleen, Inge, Eloise, Hanneke
Notulen: Hanneke
Geen ingekomen stukken.

3. Notulen 2 oktober 2019 Bijlage 1 na wijziging goedgekeurd
4. Informatie
directie/schooltij
- OCT
- Formatieoverzicht
nav teldatum 1
oktober

OCT:
6 Oktober eerstvolgende bijeenkomst. Komende
week komt er een voorstel voor de indeling van
de scholen. Bedoeling is nog steeds dat alle
scholen in Den Burg samengaan, dus niet alle
scholen apart in 1 gebouw.
Formatieoverzicht:
Dit jaar 1 leerling meer dan vorig jaar. Vanaf
februari gaan er pas mensen bij groepen
geplaatst worden.
Door de Bonus Malus Regeling hebben we wat
betreft ziekteverzuim dit jaar een bonus
ontvangen van €1.658,-.

5. In- en om de school
- De Brink
- Staking

Inspectiebezoek:
Kopwerk/Schooltij krijgt inspectiebezoek op 21
januari 2020. Dus dan worden ook scholen
bezocht.
De Brink:
Deel van de Brink afgesloten, hekken moeten
nog vervangen worden, wordt vervolgd.

6. 1e rondvraag

Staking:
De staking van 6 november gaat door. Dit is de
laatste keer dat er doorbetaald zal worden.
De staking gaat over de salarissen, werkdruk en
het leerkrachten tekort.
Onno heeft een vraag over de financiën.

Beslissingen omtrent personeel gaan altijd via
PNO.
Uit de MIP worden grote betalingen gedaan
boven de €500,MOP is het grootonderhoudsplan.
Binnen de begroting kan er wat geschoven
worden met waar de uitgaven het meest voor
nodig zijn.

7. MR

8. GMR
9. 2e rondvraag

Een andere vraag die naar voren komt is de
aanwas vanaf de peuterschool.
Geen nieuwe bespreekpunten.
Vraag omtrent de kluscommissie. Dit loopt nog
steeds. Onno gaat navragen of dit op de
facebook van de ouderraad onder de aandacht
gebracht kan worden gebracht, zodat zich hier
andere ouders bij aan kunnen melden.
Geen nieuwe bespreekpunten
Kleine opkomst bij de ouderraad vergadering.
Voorstel om dit volgend jaar toch weer bij elkaar
te doen, ouderavond en ouderraad vergadering
in één. Marleen gaat dit onder de aandacht
brengen bij de OR.
Helderheid rondom de financiën gekregen.
Onno gaat de begroting met Inge bekijken na de
MR vergadering. 15 januari wordt hier op
teruggekomen.

10. Sluiting

MR 2019-2020
Volgende MR:
15 januari 13.00
4 maart 13.00
13 mei 13.00
9 juni 15.00

