MR vergadering van 11 december 2019 (notulist Janneke Bakker)

-Opening en welkom.
Janneke T. heet iedereen welkom, in het bijzonder Irma Bakhuizen, als beoogd nieuw MR lid.
Daniël vertelt iets over de MR en de geschiedenis van de 5 jarige Lepelaar. We vergaderen ongeveer
vijf keer per jaar en eigenlijk altijd met de directeur.
- Verslag vorige vergadering.
Janneke T. heeft een vraag over het S(chool O(ntwikkelings) P(lan). (SOP) en over de
Handelingsplannen. Het verslag wordt goedgekeurd.
-Vertrek Janneke B. aan het eind van het schooljaar en haar opvolging.
Dit is een punt om de volgende vergadering op de agenda te zetten. Een profiel voor de
combinatiegroep 1-4. Daniël mailt een paar voorbeeldprofielen.
- Terugblik informatieavond 1 oktober.
Er was een behoorlijke opkomst. We zijn begonnen met Technieklessen. De eerste serie in de vorm
van smaaklessen. Na de kerstvakantie b.v. Daniël Bakhuizen vragen voor het verwisselen van een
band e.d. We nemen het begrip techniek in de breedste zin van het woord. De stichting Op Kop heeft
techniek als één van haar pijlers. Techniek houden we voorlopig op de agenda.
-Schoolplan.
Het strategisch beleidsplan 2019-2023 is nog niet klaar. De ambities zijn er, de uitwerking moet door
de stichting klaar zijn voor 1 april.
Het schoolplan voor de Lepelaar staat al in de steigers, maar onder invloed van het strategisch
beleidsplan moet het steeds weer aangepast worden. Het is dus voor de MR nog niet mogelijk advies
te geven.
Vervolgens legt Daniël het nieuwe leerlingwegingsysteem uit.
-Begroting
De begroting loopt per kalenderjaar en niet per schooljaar. Door de vele investeringen is het
overschot niet groot meer. De stichting heeft een voorstel voor een nieuw financieringsmodel.
Ieder school krijgt het geld waar hij volgend de overheid recht op heeft. Het a- locatiemodel wordt
dan afgeschaft. Dit kan pas als het strategisch beleidsplan is goedgekeurd.
- Wat verder ter tafel komt.
Na de kerstviering op school is er een kerstviering in de Wielewaal samen met het Mosterdzaadje.
We kijken als MR of alle leerlingen en ouders daar vrijwillig aan mee doen. Dit ivm de identiteit van
de samenwerkingsschool. In het nieuwe jaar volgt weer een vragenlijst van de WMK over de
identiteit.
De MR (ook Annemarie) wordt uitgenodigd voor de kerstviering van de Lepelaar.
Irma denkt nog na en laat ons weten of ze MR lid wordt.

-Agendapunten volgende vergadering op 3 febr. half acht bij Janneke B. in Blokzijl.
Identiteit van de school (vragenlijst?)
Profiel opvolging Janneke B.
Techniek
Schoolplan

