Notulen dMR-vergadering PWA school Echteld
Datum: 29-05-2017
Aanwezig:
Afwezig:

Geert-Jan Zoetekouw, Erik van Tuil, Monique Franken, Jan van Lavieren, Frans Pronk
Esther van Alfen

Opening
Welkom aan allen.
We spreken kort over de MR-scholingsbijeenkomst waar Erik en Geert-Jan naar toe zijn geweest.
Jan geeft een toelichting op de historie van de huidige GMR. In het verleden is er veel verkeerd
gegaan. Er zit vooruitgang in, maar de gang van zaken blijft stroperig.
Verschillende documenten die Erik noemde in zijn mail van 18-05-2017 liggen al enige tijd bij de GMR
om uitgewerkt te worden

Notulen
De notulen van 22 november worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Voor het saldo bij de Regiobank moet voor einde schooljaar een goede bestemming worden
gevonden.

Rolverdeling dMR
Erik neemt de voorzittersrol op zich. Het secretariaat blijft bij een van de leerkrachten (nog nader
vast te stellen wie dit gaat doen).

Oudergeleding GMR
Naar de eerstvolgende GMR-vergadering (20 juni Palet Opheusden) gaan Monique (als aftredend lid)
en Erik (om kennis te maken).


Erik en Geert-Jan gaan beiden naar de MR-vergadering van 13 juni op De Bellefleur in
Dodewaard. Jan is daar voor het eerst/laatst voorzitter.

Formatie
Komend schooljaar werken we weer met drie groepen. In groep 1-2 komt een nieuwe leerkracht.
Waarschijnlijk in de week van 5 juni weten we daar meer over.
Margriet komt terug van verlof en neemt van haar vier werkdagen een dag ouderschapsverlof op.
Esther zal deze twee dagen invullen.
Maarten blijft in groep 6-7-8. Op de woensdagen is Maarten ambulant voor directieondersteunende
taken. Esther neemt dan groep 6-7-8 onder haar hoede.
Zodra de groepsindeling definitief is, worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld.

Fusie Spoenk-Fluvium
We spreken kort over de voorgenomen fusie van Spoenk en Fluvium. De GMR van Spoenk heeft
ingestemd met een onderzoek naar de (on)mogelijheden hiervan. De GMR zal in noodzakelijke
gevallen zelf externe deskundigheid inroepen.
Frans informeert bij Spoenk of hij de ouders hier al over mag inlichten.

Rondvraag
Geert-Jan vraagt of de hoogte van het MR-budget afhankelijk is van een mogelijke fusie. Iedere
school heeft zijn eigen budget. Uit dit budget wordt het MR-budget afgezonderd.
Erik vraagt of de vergaderingen en notulen van de GMR openbaar zijn. De notulen zijn voor
belangstellenden ter inzage. Over de openbaarheid van de GMR-vergaderingen is geen duidelijkheid.
Erik mist de notulen van de dMR op de schoolsite. (actie school/Margriet)

Sluiting
Frans bedankt Jan en Monique voor het vele en goede werk dat zij voor de PWA hebben verricht.
Ook Erik en Geert-Jan spreken hun dank uit en hopen in voorkomende gevallen van de expertise van
Monique en Jan gebruik te mogen maken.

Echteld, 30-05-2017
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