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Aanwezigen Asha, Yeliz, Liesbeth, Ilse, Harmke en later Gerard  

Vorig verslag 

Discussie Iedereen was akkoord 

Jaarverslag gemaakt door Yeliz en Aysel 

Discussie 
Yeliz heeft het verslag uitgedeeld. Aysel en Yeliz  versturen het jaarverslag ook nog digitaal door naar ons. 

Volgende vergadering hebben wij het jaarverslag gelezen en bespreken we dit verder.  

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Aysel en Yeliz sturen het jaarverslag nog digitaal  Aysel en Yeliz   

Iedereen leest het verslag iedereen 
Voor volgende 

vergadering 

Taakverdeling MR 

Discussie 

Vraag van Ilse of het voorzitterschap te doen is voor Asha of dat ze ondersteuning nodig heeft. Asha geeft 

aan dat het te doen is, maar tips zijn welkom.  

Voorstel Ilse: stukken eerder aanleveren, vooral voor Gerard. Eind van de vergadering vaststellen wat de 

volgende vergaderpunten worden. Zo weet iedereen wat er aan komt en wat doorgeschoven wordt.  

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Asha levert stukken tijdig aan Asha  

GMR notulen en algemeen 

Discussie 

Ilse heeft pakketjes aangeleverd.  

Notulen kun je altijd teruglezen op de KSU site.  

GMR bestaat uit ouders en personeel. Ieder lid heeft 3 scholen onder zich. Ze hoeven geen advies aan de 

MR te vragen. Het staat los van de MR.  

Nieuwe schoolleider: Wij hebben adviesrecht in de procedure. Pas als de sollicitaties zijn gevoerd, wolrdt 

de kandidaat voorgesteld aan de MR. Wij mogen dan adviseren. Indien we een negatief advies hebben, 

moet dit onderbouwd worden. 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

-   

Wijzigingen WMS 

Discussie 

Financiën: we moeten nu kiezen of we budget willen per kalenderjaar of per schooljaar. Dit jaar gaan we 

met VOO in gesprek over hoe zij ondersteuning kunnen bieden voor ons en helpen bij een plan maken voor 

aankomend jaar. Aycel is niet bij deze vergaderin g. Wij waren voorstander van een budget per schooljaar, 

mede omdat dit duidelijk wordt na overleg met VOO, anders heel kort de tijd. Indien Aycel dit niet wilt, 

snel kenbaar maken. 

Januari: door wijzigingen in het WMS moet CvB een nieuw reglement voor de MR aanleveren. Deze is nog 

niet binnen. Dit is ter instemming van alle MR-en. Als het op tijd binnen is, iederen doorlezen voor de 

volgende vergadering. Indien het de volgende vergad ering nog niet binnen is, moet de GMR 

aangeschreven worden. 

 

Cursus VOO: over begroting. Asha gaat hier achteraan. Wens is: 1 x over begroting. (evt tijdens 

vergadering 13 maart) en 1 x cursus over werkplan. Sterke MR neerzetten voor nieuwe schoolleider.  

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Aycel akkoord met budget per schooljaar?  Aycel ZSM 

Wijzigingen MR regelement doorlezen iedereen  

Contact VOO over cursus Asha  

Aanstelling nieuwe schoolleider 
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Discussie 

Gerard heeft contact met Janine van Maanen. Zij is de spil in deze procedure en clusterdirecteur van onze 

school. Er zijn 2 commissies die gaan over de keuze van de nieuwe schoolleider. Je hebt de 

selectiecommissie: deze bestaat uit 5 mensen. CvB -met portefeuille P&O, clusterdirecteur, een 

schoolleider uit het cluster, lid van de GMR en staffunctionaris P&O.  

Daarnaast heb je de schooladviescommissie: Hierin zit de clusterdirecteur (ook), 3 teamleden en 1 lid 

van MR oudergeleding. 

De procedure start in januari. Kijken of er een kandidaat binnen de stichting is, door vrije mobiliteit.  

Kijken of er een kandidaat in de kweekvijveropleiding zit. (daar zitten nu geen kandidaten)  

Daarna start zowel intern als extern de procedure door het plaatsen van een advertent ie. 

 

De selectiecommissie doet het meeste werk. Zij dragen een kandidaat voor aan de 

schooladviescommissie. 

Vraag is: hoe worden teamleden en oudergeleding gekozen?  

 

Gerard had nog een opmerking: ze verwijzen in het stuk naar het KSU schoolleidersprofiel. Hij kan dit 

echter nergens terugvinden. Hij heeft het wel gegoogeld. Hij gaat dit navragen bij Janine. Hij wilt wel dat 

de termijnen aangehouden worden.  

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Gerard gaat na bij Janine waar het schoolleidersprofiel van de KSU te vinden is. Gerard ZSM 

   

Formatieoverzicht nav teldatum 1 okt 

Discussie 

De teldatum is een algemene datum die landelijk vastgesteld is. De KSU hanteert een andere datum, 

namelijk: formatie op basis van aantal leerlingen op de eerste schooldag.  Die geeft de formatie voor 

datzelfde schooljaar. Dat is eerlijker dan formatie krijgen voor een telling van een aantal maanden 

eerder. 

Dit jaar was dat 303. Aankomend jaar is er sprake van een lichte groei. Dit is de verwachting.  

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

-   

 

Vergaderpunten volgende vergadering:  

- Jaarverslag bespreken 

- Wijziging nieuw MR regelement. (indien binnen)  

- Cursus VOO 

- Wijzigingen schoolplan 

- Procedure schoolleider 

 

Volgende vergadering is verschoven naar 30 januari ipv 23 januari!!! 


