Notulen MR dinsdag 20 mei 2014.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur.
2. Overleg met OC en bespreken van de begroting.
De begroting is ons toegestuurd. De penningmeester en de voorzitter van de OC zijn beiden aanwezig
om een toelichting te geven.
De penningmeester geeft aan dat er is geprobeerd dezelfde bedragen als het vorige jaar voor de
diverse activiteiten te hanteren, maar vanwege het teruglopen van de inkomsten is dit lastig.
Er wordt nu gewerkt met doorlopende machtigingen, maar dat levert niet meer geld op dan
voorheen. Ouders die nog niet hebben betaald en ook geen machtiging hebben afgegeven krijgen 1
keer een herinnering. In het nieuwe schooljaar krijgen ouders die nog niet hebben betaald weer een
brief.
Een ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar het is belangrijk om aan ouders door te geven wat
er met het geld gebeurt, zodat ze begrijpen dat deze bijdrage zeker geen overbodige luxe is. Voor de
MR en de OC ligt hier een taak. Het oud papier levert nog steeds een constant bedrag op.
De begroting wordt goedgekeurd, met dank aan de penningmeester van de OC.
Voor de opengevallen post binnen de OC is er animo.
3. Vaststellen agenda.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda, we volgen deze zoals gepland.
4. Mededelingen vanuit de school.
Er zijn geen mededelingen.
5. N.a.v. de notulen / besluitenlijst (22-04-2014).
Besluitenlijst punt 8: Hier wordt bedoeld de Oudercommissie.
6. Ingekomen / uitgaande post.
In: Brief verkiezingen Ondersteuningsplanraad (Passend Onderwijs).
Op deze brief moet snel worden gereageerd. Een MR lid van de oudergeleding maakt een stukje voor
de ouders en daarna zal het via de mail worden verstuurd. Vanuit de VCOG wordt er één persoon
afgevaardigd.
MR magazine nr. 3
Mail van één ouder voor de kandidaatstelling 1 jaar MR
Mail van één ouder voor de kandidaatstelling MR. Verder heeft een zittend MR lid zich
herkiesbaar gesteld.
Uit: Brief kandidaatstelling MR
7. Voortgang plannen / uitbreiding.
De directeur deelt plattegronden uit van het gebouw en van het plein en geeft uitleg. Om het plein
heen komt een hek dat ’s avonds wordt afgesloten.
Op woensdag 7 mei 2014 is de sleuteloverdracht geweest en er is ondertussen al begonnen met de
sloop in het gebouw. Er komen borden aan de buitenkant te staan met daarop de tekst: Verbouw
CBS ’t Kompas en een foto met het vooraanzicht van het gebouw erop.
8. TMO (nog iets nieuws te melden)?
Vanuit de VCOG zal op zeer korte termijn een voorstel gaan naar Pitstop. Van hen wordt verwacht
dat ze snel reageren.
9. Verkiezing MR ouderlid.
Er heeft zich één persoon gemeld voor de periode van 1 jaar. Deze persoon zal de MR komen
versterken. Voor de periode van 3 jaar zijn er twee gegadigden. Hier zal een verkiezing voor worden
uitgeschreven. De voorzitter zal een verkiezingsbrief maken met een stembiljet.
10. Vanuit de GMR.
De directeur van SBO school De Zwaaikom uit Hoogezand gaf een goede presentatie over het
Passend Onderwijs.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

