NOTULEN SR/MR 7 februari 2017
Aanwezig: Jasmijn, Karen, Harry, Ronald, Gepke, Suzanne, John
Afwezig: Germa, Raymond, Laurens
Datum: maandag 6 februari 2017
________________________________________________________________________
AGENDA
1. Opening
a. Notulen 19 december 2016.
Deze worden door de voorzitter goedgekeurd.
2. Onderwerpen te bespreken met bevoegd gezag:
a. Onderwerpen vanuit het Bevoegd Gezag
- veiligheidsthermometer: deze analyse wordt in de komende weken gedeeld met ouders en ook
met MR;
- nieuwe website: wel al één aanmelding van een ouder uit de OV, nog niet vanuit de ouders.
Graag binnen MR navraag doen om ook in deze werkgroep plaats te nemen;
- TSO-klacht: er zijn verschillende gesprekken geweest tussen de TSO-leden en de ouders die de
klacht hebben ingediend. Er is één TSO-lid gestopt, er is nog geen vervanging voor gevonden.
School is zoekende voor vervanging (school is hiervoor verantwoordelijk);
- TSO en DVS: gesprekken tussen kinderen en TSO-leden om het voor beide partijen prettig te
laten verlopen. NummerEen schaft een snoeppot aan en de TSO-kinderen mogen daar na de
lunch één snoepje uit nemen. Dit is een verandering van het schoolbeleid (geen snoep op
school). School ziet lunch/overblijven als iets anders dan een korte pauze. Dit voorstel
(snoeppot) wordt door SR goedgekeurd;
- samenwerking Disselboom Wintelre: samenwerking wordt geïntensiveerd. Beide schoolteams
vinden elkaar in het overleg, net als MT. MR wordt gedurende dit proces ook geconsulteerd;
- personeel: één personeelslid is na de Carnavalsvakantie volledig hersteld. Eén vertrekkend
personeelslid blijft op enkele vrijdagen aan onze school verbonden. Eén personeelslid vervangt
een vertrekkend personeelslid op basis van een tijdelijke aanstelling. Dit wordt in de komende
formatiebesprekingen meegenomen. Dit lid gaat ook de taalcursus volgen om taalcoördinator te
worden;
- NummerEen: de aannemer inventariseert de bouwkundige veranderingen de komende weken.
Verder volgt de komende weken wederom overleg over de bijdrage in de kosten;
- statushouders: één kind van drie jaar is aangemeld (inmiddels ook bij NummerEen). De
statushouders zijn vier keer per week in de docentenkamer voor het volgen van de taallessen;

- begroting: 9 februari eerste bespreking over de begroting voor komend schooljaar;
b. Personeelsmutaties Veldvest (brief oudergeleding en reactie Dhr. De Mönnink):
Namens de SR wordt er een antwoord geformuleerd op het antwoord van de voorzitter van het
bestuur van Veldvest. Met name het belang van de leerling wordt niet vermeld in zijn antwoord.
c. Financiën MR (begroting en uitgaven):
9 februari a.s. volgt eerste bespreking over de begroting van komend schooljaar.
d. Overige zaken voor bevoegd gezag :
3. Onderwerpen voor MR/ SR (discussie zonder bevoegd gezag):
a. Structuur, jaarplan en taken van de MR/portfeuilles
Voorzitter van de MR stuurt na accordering van de notulen ook een klein stukje over de inhoud
van de vorige vergadering en een vooruitblik naar de komende vergadering naar administratief
medewerkster voor plaatsing in de Weekbert.
b. MR Verkiezingen: Rooster van aan- en aftreden (procedure) (paragraaf 3 MR
Reglement)
Communicatie hierover opstarten via Weekbert. Verder zal tijdens de eerstkomende studiedag
binnen het team navraag worden gedaan voor nieuwe MR-leden.
c. Communicatie met achterban (ouders en leerkrachten):
Via Weekbert en geluiden die via andere kanalen ons ter ore komen.
4. Rondvraag
De voorzitter sluit om 21.27u de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Volgende vergadering:
Donderdag 16 maart, 20:00, docentenkamer.

Besluitenlijst:
afspraak
26-09-16

onderwerp
DVS veiligheidsthermometer delen met MR

19-12-16
19-12-16

Mail naar ouders voor meedenken met website
Gesprek met bestuur over wijze van communiceren bij
opvulling tussentijdse vacature

19-12-16

Ronald kijkt de statuten na voor wat betreft de
verkiezingen
Suzanne, Jasmijn en Germa gaan binnen het team op
zoek naar opvolging voor Germa

19-12-16

06-02-2017
06-02-2017
06-02-2017

Opstarten procedure aan- en aftreden MR/SR leden
Maandelijks artikel in Weekbert
Werkgroep nieuwe website: wie van SR/MR?

wie
Harrry/
Noor
Harry
Harry

Ronald
Jasmijn/
Germa/
Suzanne
Ronald
Ronald
allen

wanneer

