Notulen SR/MR-vergadering
Datum: maandag 4 juli 2016
Aanwezig: Raymond, Ronald, John, Karin, Germa, Natascha, Harry, Jasmijn, Suzanne
Afwezig: Laurens en Gepke (m.k.)
Toehoorder: Carla Hoppenbrouwers, moeder Fay Slootweg groep 4

1a. Formatie 2016-2017
Formatie gaat dinsdag 5 juli per mail naar ouders toe met een schriftelijke mededeling over de
indeling van de twee nieuwe clusters.
De vacature is ingevuld. Er zijn twee gespreksrondes geweest met deze kandidaat.
Raymond deelt artikel uit over ‘Hebben ouders invloed op het formatieplan?’. In de vergadering van
september / oktober zal de werkwijze rondom het formatieproces en de rol van de SR/MR op de
agenda geplaatst worden.
1b. informatiebrief Wet Werk en Zekerheid in leerlingaantal.
Een aantal ouders heeft per mail gereageerd bij de MR/SR over de brief die ze van Veldvest / MT van
de Lambertusschool hebben gekregen over de (mogelijke) gevolgen van de invoering van de Wet
Werk en Zekerheid. In de toon en de inhoud van de brief, die vanuit de Stichting door iedere
directeur is uitgegaan naar alle ouders, is vooral aandacht voor de problemen en mogelijke negatieve
consequenties. Dit wijkt fors af van het beeld dat door Harry in de vorige vergadering werd geschetst
en er wordt niet ingegaan op de oplossingen en werkwijze die men voornemens is om op onze school
te hanteren. Graag hierover breder communiceren naar de ouders. Het stuk van Veldvest zorgt
vooral voor onrust.
Op 4 juli heeft Harry samen met Theo Snelders en Niek Koelen een gesprek gehad over deze wet met
Paul van Boxtel, adjunct bij de onderwijsbond. De wijze waarop Veldvest omgaat met deze wet wordt
door hem als positief ervaren.
BS Lambertus heeft 12 juli een teamvergadering over het protocol ‘Wat te doen bij ziekmelding van
een leerkracht?’
Hierbij wordt ook gedacht aan de samenwerking met De Disselboom in Wintelre bij opvang van
eventuele zieke leerkrachten. Ook het inzetten van pedagogische medewerkers van NummerEén is
een optie, die in overweging wordt genomen.
1c. WVTTK
MR ‘nieuwe stijl’:
Door de PMR leden wordt voorgesteld om in de SR/MR voortaan op een andere wijze te gaan
werken. Dit zal dan gaan om onderdelen als:
- wijze van communiceren (uitwerken notulen, opstellen en toesturen agenda, voorbereiding van
onderwerpen);
- updaten van de kennis van de MR-bevoegdheden door middel van een cursus op locatie. Het team
heeft zich hiervoor al aangemeld, het verzoek wordt uitgedaan naar de oudergeleding van de MR om
ook deel te nemen aan deze cursus. Graag vóór de zomervakantie doorgeven aan Germa indien je
daaraan deel wilt nemen;

- ieder lid van de MR (personeels- en oudergeleding) gaat voor zichzelf op zoek naar mogelijke
werkplannen van andere MR-en binnen de stichting (of bij een andere stichting). Deze voorstellen
worden in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar besproken.
Social media en schoolfoto’s:
Er is een opmerking gekomen van een ouder n.a.v. de informatieavond over social media en
veiligheid; de foto’s van de school zijn nog steeds voor iedereen zichtbaar (zitten nog niet achter een
code). Hoe gaat de school hiermee om? Volgend schooljaar komt er een nieuwe website, deze optie
moet daar dan zeker bij zitten. Bij het bedenken en vormgeven van de nieuwe website worden ook
ouders betrokken.
Harry gaat navragen of er een tussentijdse oplossing is om de foto’s toch achter een inlogcode te
krijgen (Leon Mutsaerts).
1d. Verslag vergadering 30 mei 2016
Wordt goedgekeurd.
1e. Actiepuntenlijst
2. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
3. Afsluiting van het schooljaar: de voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de samenwerking van het
afgelopen schooljaar en nodigt iedereen uit voor een borrel bij Ronald Baak thuis.
Actiepuntenlijst:
Afspraak
18042016
30052016

Onderwerp
Uitslag + analyse / vergelijking
oudertevredenheid enquête
Terugkoppeling ouders over
oudertevredenheid enquête.
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