NOTULEN SR/MR 23 maart 2017
Aanwezig: Jasmijn, Harry, John, Raymond, Laurens, Germa, Carla Hoppenbrouwers (toehoorder)
Afwezig: Gepke, Karen, Suzanne
Datum: maandag 23 maart 2017
________________________________________________________________________ AGENDA
1. Opening
a. De afgelopen vergaderingen zijn op het laatste moment door verschillende redenen verplaatst
naar een nieuwe datum. De voorzitter vraagt eenieder om de vastgestelde vergaderdata te
respecteren.
b. Notulen 6 februari 2017 Deze worden door de voorzitter goedgekeurd.
2. Onderwerpen te bespreken met bevoegd gezag:
a. Onderwerpen vanuit het Bevoegd Gezag
Harry geeft aan dat hij met ingang van 1-8-2018 zijn taak als directeur van onze school zal
neerleggen. Hij zal wel werkzaam blijven binnen Veldvest, maar dan op een andere school en in een
andere functie.
b. Status formatie 2017-2018.
Er is een begin gemaakt met de formatie voor komend schooljaar. Begin april is er overleg met
“de Disselboom” . Op deze school wordt er vanuit clusters meer samengewerkt. Wij zijn hier ook
stappen in aan het maken. Het team is gevraagd om mee te kijken hoe we de formatie voor
komend jaar vorm kunnen gaan geven. Hierin wordt de nieuwe visie van onze school
meegenomen. Op de teamvergadering van 13 april a.s. worden alle bevinden samengevoegd en
van daaruit worden de vervolgstappen gezet.
c. Begroting Sint Lambertus 2017-2018
Volgende week vindt het eerste overleg plaats tussen de school (Harry, Noor en Véronique) en
Veldvest. Zodra de eerste gegevens bekend zijn worden deze gedeeld met de MR/SR.
d. Personeelsmutaties Veldvest (brief oudergeleding en reactie Dhr. De Mönninck) .
Op de laatste brief die door Ronald verstuurd is, is geen reactie meer gekomen vanuit het
bestuur. Wel is er met Harry nog gesproken over de zorg die geuit is vanuit de MR/SR. Dhr. De
Mönninck heeft aangegeven dat we er van uit moeten gaan dat het belang van de kinderen altijd
voorop staat.
e. Nieuwe website/app
Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe site. Eén ouder vanuit de ouderverening werkt
hieraan mee. Vanuit de MR/SR heeft er niemand zitting in de commissie. Er wordt naar gestreefd
dat de nieuwe site met ingang van het nieuwe schooljaar de lucht ingaat.
f. Tussenschoolse opvang.
Momenteel loopt het allemaal goed. Er is nog niet bekend of alle vrijwilligers aanblijven voor
komend schooljaar.
g. Organisatorische en financiële consequenties inhuizing NummerEen.
School is bezig met het leegruimen van de ruimtes die door NummerEen gebruikt gaan worden.
De aanpassingen/verbouwingen die gedaan moeten worden, worden betaald door Veldvest. De
opbrengsten zijn ook voor de stichting.
h. Overige zaken voor bevoegd gezag
* personeel: Jos gaat in november 2017 vertrekken. Hij bereikt dan de pensioengerechtigde
leeftijd.
* opleidingsschool: binnen Veldvest zijn wij één van de vier opleidingsscholen. We werken samen

met een andere school, de Brembocht. Samen hebben we recht op één LIO-stagiaire en een aantal
studenten van de andere jaren.
3. Rondvraag
Ronald geeft aan na dit schooljaar zijn lidmaatschap van de MR/SR op te zeggen.
Raymond zou graag inzicht krijgen in de leerresultaten van de afgelopen jaren. Hier komen we
volgende vergadering op terug.
Carla Hoppenbrouwers geeft aan graag toe te willen treden tot de MR/SR.
4. Onderwerpen voor MR/ SR (discussie zonder bevoegd )
Alle onderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens de bespreking met bevoegd gezag.

5. De voorzitter sluit om 21.10 u de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
Volgende vergadering:
Maandag 8 mei 2017, 20:00, docentenkamer.
Besluitenlijst:
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