Notulen MR • CSV Ridderhof

Datum: 27 november 2018
Aanwezig: Edith (voorzitter), Annette (notulist), Myrna en Jana

Mededelingen
Michiel is helaas afwezig i.v.m. andere afspraken.

Agenda
1. Begroting
De MR heeft kennisgenomen van de begroting en heeft deze inmiddels goedgekeurd.
2. Leerlingenprognose
Het aantal leerlingen zal de komende jaren toenemen is de prognose. In 2018 was de instroom van
het aantal 4-jarigen 17 leerlingen en de verwachting is dat dat er over een aantal jaren zeker
gemiddeld 24 leerlingen zullen zijn. Dit zal een positief effect hebben op de financiële gezondheid van
de school.
3. Meerscholendirecteur
Er zal voor de Willibrordusschool in Breukelen, de St. Ludgerus in Loenen en de CSV Ridderhof in
Vreeland 1 vacature komen voor een nieuwe meerscholendirecteur. De drie scholen vallen allen
onder de gemeente Stichtse Vecht en 1 directeur is in evenwicht met het totaalaantal leerlingen. Dit
betekent heel o.a. dat er meer geld zal zijn voor personeel.
Alle voorzitters van de drie MR’ en zullen een adviserende rol hebben in de sollicitatieprocedure.
4. Meerjarenbeleidsplan (MJBP)
Rond 31 januari 2019 zal er een eerst opzet beschikbaar zijn van het meerjarenbeleidsplan.

Rondvraag
• Een goede communicatiestroom tussen MR en GMR is belangrijk. Edith stelt voor om te kijken of het
lukt of zij en Lot Aarts (zij zit in de GMR namens CSV Ridderhof) een paar keer per jaar kunnen
samenkomen. Myrna gaat checken bij Lot of alle notulen, stukken etc. naar de MR gestuurd (kunnen)
worden.
• De oudervereniging is niet opgeheven, aangezien de Activiteiten Commissie (AC) niet de
verantwoordelijkheid wil hebben die de Oudervereniging nu heeft. Naast elkaar blijven bestaan is
daarom het beste.
• Jana heeft contact met de gebiedsregisseur over de toekomstplannen van de N201 en de rol die de
school daarin heeft.

Overige
• Op 9 januari 2019 is er in de Schakel een GMR en MR-training georganiseerd door Kalisto. Edith
(MR) en Lot (GMR) zullen daar namens onze school naartoe gaan.
• Tijdens de volgende MR-vergadering willen we de volgende zaken in ieder geval bespreken:
- Activiteitenplan
- Profiel nieuwe meerscholendirecteur
- Meerjarenbeleidsplan
- recente ontwikkelingen naar zoektocht vervanging ‘Vreedzame school’.

Volgende MR-vergadering: Maandag 25 maart 2019
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