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: MR-vergadering.
: 22 januari 2018
: Lisanne Engelsman, Gerry Arts, Anouk Elders, Theo Dragstra, Anke Willems, Rochelle Kirindongo, René Aalders,
Mirella Soppe
: Alice Bieringa, Roelien van Setten, Bart-Jan Wolting, Arjan van Lubek
:
: Definitief
: René Aalders
: Anouk Elders

Onderwerpen
1.

Opening:
- Afwezig: Alice, Bart-Jan, Roelien en Arjan

René

2.

Notulen vorig overleg 13 december 2017:
-De notulen zijn definitief gemaakt.

Allen

3.

Mededelingen GMR en of directie:
Gerry
- Geen GMR vergadering geweest.
- Directie: er komt een voorstel voor het besteden van de ingehouden salarissen van de
stakingsdag. Dit komt bij de GMR. Dit geld moet ten goede komen aan het personeel.
- Directie: Voor Villa is er een krediet van 15.000 euro vrij gegeven voor de verbouwing. Dit
wordt in 1x gedaan met Park Dwingeland, omdat deze twee in elkaar geïntegreerd worden.
Planning staat nu op 2019.

4.

Jaarplanner
Begroting van het bestuur is er nog niet à wordt mee genomen naar de volgende
vergadering.

Gerry

5.

Welkomspakket nieuwe MR leden
Er staat ons iets bij dat Jan tijdens de quickscan heeft aangegeven dat zo’n welkomspakket
standaard te downloaden is. Lisanne mailt Jan hier over.

Lisanne

6.

Vergaderdata vaststellen
Afgesproken is om 4x in clusterverband te vergaderen. De vergaderingen moeten wel zin
hebben (lees: voldoende op de agenda).
Nieuwe data:
- Dinsdag 8 mei om 19.30 uur op Zuid
- Onder voorbehoud: woensdag 27 juni
- Donderdag 4 oktober

Allen

Daarnaast is er een werkgroep actief. Deze komt op woensdag 7 maart om 15.00 uur bij
elkaar op de Goudvink. De werkgroep bestaat uit Mirella, Hans, Arjan en Rochelle. René en
obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl obsvillakakelbont@bijeen-hoogeveen.nl
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Anouk zijn aanwezig voor de overdracht en daarna pakt de nieuwe werkgroep het samen
op.
Deelraad zelf in te plannen
7.

Rondvraag
René stuurt Mirella de inloggegevens van de onedrive.

Mirella

Rochelle en Lisanne regelen een bloemetje voor Jan.

Rochelle en Lisanne

Er staat nog MR geld. Dit wordt verdeeld over de scholen: Spectrum, Villa, Goudvink. Wat
over is wordt in mei besproken.

Gerry

