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Verslag MR-vergadering dinsdag 31 mei 2016 
 
Bouw 
De oplevering is hoogstwaarschijnlijk op 19 december 2016. Aansluitend aan de 
kerstvakantie zijn er twee lesvrije dagen om de verhuizing af te ronden. Woensdag 11 
januari zullen de kinderen voor het eerst in het vernieuwde gebouw les krijgen.  
 
Busvervoer 
Er is een opmerking binnen gekomen dat bussen vaak onnodig lang stationair staan te 
draaien. Dit is niet nodig en de buschauffeurs zullen hier door de leerkrachten op worden 
aangesproken. Om technische redenen moeten de bussen wel enkele minuten voor 
vertrek gestart worden.  
 
Personele bezetting 
Esther van Eeten is met zwangerschapsverlof gegaan. José Engelen vervangt haar tot 
haar terugkomst.  
 
Begroting 
De schoolbegroting is besproken in de vergadering. De MR heeft recentlijk een uitleg 
gekregen van de controller van SALTO, zodat we de begroting beter kunnen begrijpen. In 
dit schooljaar en komend schooljaar zijn er extra kosten vanwege de verhuizing en de 
nieuwe inrichting.  
Het aantal FTE’s was niet helemaal correct. Na correctie hiervan geeft de MR een positief 
advies.  
 
Schooltijden 
De enquete over de schooltijden is naar de ouders verstuurd. Er zijn tot nu toe al veel 
enquetes ingevuld. Daar zijn we als MR erg blij mee. De resultaten worden in een 
volgende, ingelaste vergadering bekend gemaakt.  
 
Formatieplan 
Het formatieplan is goedgekeurd door de personeelsgeleding van de MR.  
 
Vakantierooster 
Het vakantierooster is vastgesteld op SALTO-niveau. Dit is al aan de ouders 
gecommuniceerd. De studiedagen en lesvrije dagen worden door de school zelf ingevuld. 
Omdat het een kort schooljaar is zijn er dit jaar maar vier lesvrije dagen (‘studiedagen’). 
Deze zijn heel praktisch gekozen: voorafgaand aan de rapportuitreikingen en na de 
kerstvakantie, vanwege de verhuizing.  
De MR geeft een positief advies met betrekking tot dit vakantierooster.   
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 12 juli 2016 om 20.00 uur op de 
Humperdincklaan. 
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