Medezeggenschapsraad
SBO Zonnesteen
Telefoon:
E-mail:

Generaal Smutslaan 11
5021 XA Tilburg
013-5424094/ 5420364
MR@sbozonnesteen.nl

Notulen mr vergadering 25 januari 2017
afgemeld: Twan en Tamara
uitgenodigd: vader Lisa Roskam en vader van Jip
Zij kunnen komen kennismaken om eventueel deel te gaan nemen aan de mr.
1. Opening
Mayke heet de vader van Jip welkom op de vergadering als toehoorder:
Rik stelt zich voor, is de vader van Jip uit de Beestenboel.
2. Notulen van 1 november 2016
De notulen worden goedgekeurd.
Post
Ingekomen:

Uitgaande:

mail Nieuwsbrief RTC 8 november 2016
Verslagen GMR vergadering 20-6-2016, 11-7 2016 en 7-11-2016
Mail Marian
Mail cursussen
Verslag RvT 17-10-2016
instemming financiën OR
Instemming voortgangsrapportage ARBO RI&E

3. Mededelingen
School
De filmpjes voor de vlog Tilburg zijn ingeleverd: wordt vervolgd.
Linda (VL) gaat met zwangerschapsverlof. De twee kleutergroepen worden na de
carnavalsvakantie bij elkaar gevoegd.
Bestuur
Zie verslag
De begroting is zwaar negatief.: tot 2018 moet dit ingelopen worden
Dave (bestuurder) heeft een nieuwe termijn afgesproken tot 2020 omdat hij net begonnen is. Maar voor 2018 moeten er al wel maatregelen worden genomen: de zogenaamde ombuigingsmaatregelen.
De taskforces werken goed en het directeuren beraad krijgt regelmatig terugkoppeling.
GMR
Verslagen van de GMR worden voorlopig per mail verspreid aan de mr-en.
We gaan overleggen of er een dropbox komt voor dit soort stukken.
RTC komt in de GMR aan de orde.

4. Groenstrook naast school
De bewoners willen graag groen voor hun huis. Er komen nu een aantal eengezinswoningen en groen. Parcours, Zonnesteen en de buurt gaan samen de groenstrook
beheren. De gemeente gaat hierin mee. Een werkgroep heeft al bekeken hoe de inrichting wordt. Het plan is om eind 2017 te starten met de bouw.
In 2017 wil de werkgroep het plan voor de inrichting klaar hebben.
5. Vervangingen op Zonnesteen
RTC: Voor het sbo is bijna niemand beschikbaar en degenen die kunnen invallen zijn
al aan het invallen.
6. “Ondernemingsplan/jaarplan” (informatief)
Het 4 jaren schoolplan loopt tot en met juli 2016. We stemmen in met een verlenging
van dit plan tot en met juli 2018
Gaat Zonnesteen nu een nieuw plan schrijven of . . . ?
De overige sbo’s hoeven geen nieuw plan te schrijven die lopen tot 2018.
Voorstel: het lopende 4 jaren schoolplan wordt nogmaals verlengd met een schooljaar tot en met juli 2018 en er komt een jaarplan voor 2017 met financiële begroting
De mr stemt in met dit voorstel
Karin maakt voor de volgende vergadering dit jaarplan met begroting.
7. SBO ontwikkelingen (informatief)
Karin licht de gang van zaken toe.
De 3 directeuren zijn hier volop mee bezig naast hun directie werk.
De basisscholen worden benaderd over wat hun vragen zijn en wat ze willen.
Idris is benaderd over eventuele samenwerking binnen Zonnesteen.
Plan: er komt nu eerst een directie voor de 3 sbo’s, zodat die kan kijken hoe de toekomstige samenwerking met derden moet gaan lopen en hoe de bekostiging gaat
zijn.
8. Weekbrief
De ontwikkelingen rond de 3 sbo’s zijn aan de orde geweest.
Instemming aan verlenging van het 4 jaren schoolplan tot en met juli 2018.
We zijn op de hoogte gebracht van de plannen voor de groenstrook naast de school.
Er is een werkgroep die bestaat uit o.a. mensen uit de buurt, sbo Zonnesteen, Parcours, Koningsvoorde.
En de problematiek met betrekking tot de vervanging van de zieken is aan de orde
geweest.
9. Rondvraag
We sturen als mr een kaart naar Tamara
10. Sluiting
Volgende vergadering
Nadenken over Dropbox of office one drive of zoiets voor stukken
Ondernemingsverslag ( financiën) 2016 sbo Zonnesteen
Jaarplan 2017 sbo Zonnesteen met begroting
Besluiten
Instemming met verlenging 4 jaren schoolplan sbo Zonnesteen met een schooljaar
tot en met juli 2018 en er komt een jaarplan sbo Zonnesteen voor 2017 met een financiële begroting.

