Verslag MR-bijeenkomst d.d. 28 september 2017.
Aanwezig:
Ouders: Kim van Baardwijk, Martijn Plitscher.
Personeel: Monique Feij , Marleen Habets, Marcel Hermsen
Overig: Directie Desirée Jorissen.
Oudervereniging:
GMR:
Afwezig, met kennisgeving: Oudervereniging
1. Opening.
Martijn opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda.
De agendapunten “concept jaarverslag accorderen” en “inspectieverslag” worden door geschoven
naar de volgende vergadering aangezien niet alle leden deze gelezen hebben.
3. Notulen vorige vergadering d.d. 6 juli 2017.
De notulen worden goedgekeurd en aan website gekoppeld.
4. Actiepunten vorige vergadering
Enkele actiepunten zijn nog niet gerealiseerd: Begroting en inhoudelijke jaarplanning MR, Martijn zal
hiervoor zorgdragen.
5. Samenstelling van de MR:
5.1 Afscheid Anja: Er wordt afscheid genomen van Anja Put.
5.2 Welkom Monique: Monique Feij wordt welkom geheten als nieuw teamlid van de MR. Monique
heeft via een eerdere betrekking reeds ervaring opgedaan als MR-lid.
5.3 Vacature Oudergeleding: er heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld via Marleen, zij zal de
volgende vergadering komen kennismaken.
6. Directiegebonden agendapunten.
6.1 Jaarplan
Desiree heeft het jaarplan voor 2017/2018 gepresenteerd.
Een aantal punten die o.a. besproken worden: passend onderwijs/nieuwe zorgstructuur, onderwijs in
samenhang (CNAL), Intensivering samenwerking partners kindcentrum, Inrichting school, Educatief
partnerschap.
6.2 Inrichting
Het CVB heeft extra geld aangeboden om hal verder in te richten.
6.3 Ouderparticipatie
Er wordt onderzocht hoe de betrokkenheid van ouders vergroot kan worden en waar ouders
specifiek behoefte aan hebben. Graag input vanuit MR, agenderen op MR-vergadering. Nieuw
communicatiemiddel: wordt Izzie. Er word in oktober een onderwijscafé voor ouders georganiseerd.
6.4 Leerlingtelling

Voorspelling was een daling naar 142, echter laatste telling heeft een totaal van 164 opgeleverd (dit
betekent boven de opheffingsgrens van 153). Een positieve wending dus! Ook de verdeling
onder/bovenbouw is beter dan verwacht namelijk 80/84.
7. Mededelingen GMR
Ellen treedt af bij de GMR, Martijn zal informeren wie het nieuwe contactpersoon wordt.
8. Mededelingen Team
Goede start gemaakt. Begonnen met CNAL, teamleden en kinderen zijn enthousiast, wel nog
zoekend. Kinderboekenweek wordt geïntegreerd in CNAL. Ruud gaat alle groepen de ROTS- en
Watertrainingen geven. De ouderavond was een succes, een goede opkomst en gezamenlijk
ontvangst werd enthousiast ontvangen.
Sonja zal worden uitgenodigd voor de MR om te vertellen over de nieuwe zorgstructuur.
9. Overige Mededelingen (oa. Oudervereniging)
Eind oktober zal er een algehele ledenvergadering zijn. De ouderbijdrage wordt vastgesteld op
hetzelfde bedrag als voorgaande jaren. De OV is op zoek naar nieuwe leden.
10. Rondvraag m.b.t. directiegebonden punten.
-

MR Intern.
11. Ingekomen post.
12. Concept jaarverslag MR 2016-2017
Nog niet iedereen is in de gelegenheid geweest om het concept jaarverslag te lezen, accordering
wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Marcel heeft het verslag nogmaals aan de leden
gemaild.
13. Begroting MR.
13.1 Desiree heeft navraag gedaan mbt de onkosten van de MR. De rekeningen (zoals begroot in de
MR begroting), kunnen ingediend worden bij Desiree. Eventueel budget wat overblijft, wordt niet
uitgekeerd maar komt ten goede van de school.
13.2 Martijn zal een begroting maken, en zal hierbij ook de onkosten voor ouderleden en cursussen
opnemen.
14. Jaarplanning MR
Allen leden hebben de data ontvangen, deze zijn tevens terug te vinden op de kalender. De
inhoudelijke planning zal Martijn nog maken.
15. Rondvraag/WVTTK.
16. Sluiting.
Rond 22:00 uur wordt de vergadering gesloten door Martijn.
Volgende vergadering: 26 oktober
Actiepunten/mogelijke agendapunten:

Actie
Notulen CVB, Hélène Severens (mailadres?)
Notulen website, via Desiree
Notulen GMR, navraag nieuw contactpersoon
Begroting MR
Jaarplanning (inhoudelijk)
Sonja uitnodigen voor uitleg nieuwe zorgstructuur
Agendapunt: kennismaking nieuw ouderlid
Agendapunt: concept jaarverslag accorderen
Agendapunt: inspectieverslag
Agendapunt: input vanuit MR mbt ouderparticipatie

Wie
Kim
Kim
Martijn/Kim
Martijn
Martijn
Desirée
allen
allen
allen
mn oudergeleding

Afgehandeld

