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Aanwezige leden:
- Oudergeleding:
- Personeelsgeleding:
- Adviserend lid:

Eef van Lieshout (notulist) en Robin Luijcks (voorzitter)
Carolien Bliek en Angela de Kraker
Mirjam Rutte (directeur)

Afwezige leden:

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BSO locatie
De school heeft nog geen schriftelijke bevestiging gevraagd van KOW over de potentiële BSO locatie in onze school.
Leerlingenaantal 2019/2020
De verwachting is inmiddels dat het leerlingenaantal uitkomt op 125 en wat betekent dat de school moet inperken naar 5
groepen.
Vignet gezonde school
Het vignet wordt binnenkort uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Veere. De school heeft de PZC en
omroep Zeeland benaderd om hier aandacht aan te schenken. De school zal ook nog contact zoeken met weekblad De
Faam en De Bode.
Bevindingen nieuwe schooltijden
Begin april wordt het tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de ouders, leerlingen en leerkrachten. In de komende
nieuwsbrief wordt een vooraankondiging opgenomen.
Investeringen 2019
De maximale investering per leerling per schooljaar is € 100,-. Dit schooljaar betekent dit 138 leerlingen maal € 100,is € 13.800,-.
De investeringen worden dit jaar besteedt aan ICT (één laptop er (combi)groep, de onderwijsassistent en IB-er),
herinrichting centrale ruimtes en/of plein en methodes AK.
MR De Sprong jaarverslag 2017-2018
Het jaarverslag 2017-2018 wordt na een aantal wijzigingen vastgesteld. Na de aanpassingen wordt het jaarverslag op de
schoolwebsite geplaatst.
MR De Sprong activiteitenplan 2018-2019
Het activiteitenplan 2018-2019 wordt aangevuld en met de aanvullingen vastgesteld. Na de aanpassingen wordt het
activiteitenplan op de schoolwebsite geplaatst.
Staking 15 maart De MR personeelsgeleding wil graag richting de ouders toelichten waarom zij kiezen om mee te doen
aan deze staking. In de media wordt veel gesproken over het financiële stuk. Dus meer salaris. Voor de school is dit niet

de hoofdreden. Zij wil aandacht voor vragen voor de standaard (onbetaalde) overuren (extra taakuren) die de
leerkrachten maken.
De MR stelt voor de ouders vlak voor de stakingsdatum deze informatie met ze te delen. In de hoop dat de informatie
dan beter wordt gelezen.
MR begroting Per schooljaar is er per school een MR budget beschikbaar van € 927,-. De MR besluit een begroting voor
dit budget op te stellen, zodat wij elk jaar dit bedrag goed kunnen besteden.

Mocht u als ouder punten besproken willen hebben dan horen wij dat graag!

