Kort verslag MR vergadering 4 december 2019
Op de tweede MR vergadering van dit schooljaar zijn een aantal onderwerpen aan de
orde gekomen, hieronder een korte samenvatting.
Jaarverslag
We hebben een reactie op het jaarverslag van de MR besproken. Het is voor de MR (in
tegenstelling tot eerdere jaren) redelijk rustig geweest, dat is een reden voor de
beknopte berichtgeving zoals deze is geweest. Tevens kunnen we niet alles bekend
maken in het kader van privacy en geheimhouding.
De suggestie om het volgende jaarverslag meer te schrijven vanuit het oogpunt ‘wat
hebben we bereikt’, zullen we ter harte nemen.
Stukken
We hebben het schoolplan 2019-2023 goedgekeurd en kennis genomen van het
inspectierapport en het Strategisch beleidsplan Stichting Wijzer. Tevens de begroting
besproken: de school loopt in de pas met de realisatie.
Nieuwe directeur
De directeur is adviseur van de MR, Mireille schoof altijd aan bij onze vergaderingen. We
hebben afscheid van haar genomen. Het was een prettige samenwerking, we stonden
meer naast elkaar dan tegenover elkaar!
We hebben op onze vergadering kennis gemaakt met de interim directeur Cecile Segers.
Ook hebben we met Juliet van der Lugt, voorzitter College van Bestuur Stichting Wijzer,
gesproken over de wervingsprocedure voor een nieuwe vaste directeur. Er wordt een
adviescommissie geformeerd. Alles is erop gericht om uiterlijk augustus 2020 de
vacature ingevuld te hebben.
Tot zover dit korte verslag vanuit de MR.
De volgende openbare vergadering is dinsdag 4 februari 2020 in de ‘Groene Draad’ aan
de Van Hogendorplaan.
Andere geplande vergaderingen zijn:
Maandag 20 april 2020
Dinsdag 23 juni 2020
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u zich aanmelden via het mailadres van de
secretaris: h.maarleveld@zonnet.nl
Heeft u een vraag voor de MR dan kunt u ons mailen. Uiteraard kunt uw vraag ook zelf
stellen door van de inspreektijd gebruik te maken, voorafgaand aan een MR-vergadering.
In dat geval moet u zich ook bij de secretaris aanmelden.
Namens de MR,
Hugo Maarleveld
(secretaris)

