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1- Opening
Welkom en de beste wensen.
2- Aanvulling op de agenda
De penningmeester van de activiteiten commissie (AC), komt een toelichting geven op de begroting.
Momenteel staan er nog 41 bijdragen van ouders open, van de vrijwillige bijdrage van de ouders. De
directeur stuurt de ouders een herinnering. Hij vraagt of het bekend is dat de ouders bij st.
Leergelden, een bijdrage kunnen krijgen, indien zij niet in staat zijn te betalen.
In kader van cultuur willen de leden MR P met de collega binnen school praten, die hier de uitgaven
aan cultuur en uitstapjes regelt. Dit om andere zaken binnen de school te krijgen. I.p.v. toneel, het
Archeon binnen te halen. Dit i.v.m. de uitgaven, die soms hoog zijn en minder ‘opleveren’.
Besproken wordt dat elke klas activiteiten doet en deze kan indienen bij de AC ‘cie. Budget €10,50
per kind. (€6,- wordt daar al van gebruikt) Voorstel is om dit de collega te vragen. De directeur neemt
hierin het initiatief. Aanvragen worden altijd voorgesteld aan de penningmeester van de activiteiten
commissie.
Een oproep voor opvolging van de penningmeester heeft al effect gehad. Een ouder uit groep 1.2.b,
heeft interesse getoond. Zij hebben binnenkort een afspraak.
5- De begroting
De begroting 2018 lijkt op 2017. De begroting is het kalenderjaar. Groei is niet te zien in de begroting.
Dat komt dat de HB/Prisma groep niet is meegenomen. Dat staat er los van. Dit is i.v.m. het geld dat
Proceon erin steekt. Dit voor de helderheid. Op die manier blijft het inzichtelijk t.a.v. gebruik, inzet
middelen, speelmateriaal etc. etc.
Gekeken wordt naar een bedrag wat uitgegeven kan worden voor boeken. Er staat nog een bedrag
begroot. De directeur kijkt na wat er nog mogelijk is.
PAB = personeel arbeidsbudget.
Gekeken is naar de afwijkingen 4598, service kantoor, salarisadministratie, boven schoolse kosten,
ook sollidariteitsgeld voor scholen die minder gaan.

Punt 4245 wordt door de directeur nagevraagd. Het verschil is wat groot, €20.000 t.o.v. de andere
jaren.
3- Notulen van de vorige keer
Notulen, worden prima bevonden en website proof.
4- Ontwikkelingen in het team
Een collega is na uitval weer gestart in werk. Terugkeer in werk wordt begeleid. Taken en uren
worden geleidelijk opgebouwd, vanuit een boventalligheid. Er is even discussie over de zorg van
collega’s naar elkaar. Dit vanuit preventie en zorg.
Formele aanstelling van de directeur Bas van der Zanden in december 2017.
Algemene melding. Er is een interne audit geweest. Bestuur moet zich verantwoorden. Men gaat
onderling bij elkaar kijken/auditeren. Advies is, meer op 1 lijn te zitten als team, stoppen met
pamperen van kinderen en ouders, meer procesmatig te werken, borging van afspraken, focus op het
leren van de leerling en dan pas hoe de docent les geeft.
Extra mededeling : Contract wordt opgezegd voor de naschoolse opvang Thuiz Bij. Dit i.v.m. ruimte
tekort door groei met leerlingen, groepen, HB/Prisma en komst van de nieuwbouw.
De nieuwbouw wordt gerealiseerd, de bouw wordt snel gerealiseerd, is ook in de toekomst snel af te
breken.
De gemeente Wijdemeren wil een kind centrum starten, voor de toekomst, 3 scholen worden
mogelijk t.z.t. 1, kan zomaar over 8 jaar zijn.
6- Rondvraag
Geen vragen meer.
Een nieuwe vergadering op 6-3-2018, aanvang 19.00 uur.

