Vergadering MR/SR
Aanwezig: Harry, Jasmijn, Germa, Ronald, Karen (later), Raymond, John
Afwezig: Suzanne, Gepke, Laurens(m.k.)
Notulist: Germa
Datum: 31 oktober 2016

1. Opening
a. notulen 26 september 2016
Graag een actielijst toevoegen. ( Deze wordt toegevoegd aan het einde van deze notulen)
Notulen worden goedgekeurd.
2. Onderwerpen te bespreken met bevoegd gezag:
a. Schoolplan.
Komend schooljaar moet er een nieuw schoolplan geschreven worden. Om tot een goed plan te
komen zijn er een viertal studiemomenten ingepland. MT gaat samen met het team werken aan
missie en visie. Twee experts vanuit de Kempel gaan hierbij het proces begeleiden.
b. Komst statushouders in Vessem (2 gezinnen)
Het gaat hier om één gezin met schoolgaande kinderen die al langere tijd in Nederland wonen. Het is
bij Harry niet bekend waar ze vandaag komen en welke taal ze spreken. Bij het tweede gezin gaat het
om een gezinshereniging. In eerste instantie komen de kinderen niet bij ons op school, maar worden
in Hapert opgevangen. De integratie op onze school zal geleidelijk gaan. Vanuit de dorpsraad worden
diverse vrijwilligers betrokken bij de integratie van beide gezinnen. Het is nog niet bekend wanneer
ze komen.

c. Overige zaken voor bevoegd gezag



Vrijdag 4 november is er een feestdag op school ter gelegenheid van het 25-jarig
schooljubileum van Marie-José.
Er is een extra informatieavond geweest over de invoering van mediatoren vanuit De
Vreedzame School. Deze avond is bezocht door 18 ouders, waaronder enkele ouders die
kritisch waren over het invoeren van mediatoren. Jos Roemer van DVS heeft een duidelijke
uiteenzetting gegeven en de onrust voor een gedeelte weg kunnen nemen. Wij blijven het
volgen en houden de ouders van de gang van zaken goed op de hoogte.
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3. Onderwerpen voor MR/ SR (discussie zonder bevoegd gezag
a. Terugblik basistraining MR
Tijdens de basistraining zijn er een aantal praktische zaken aan bod gekomen. Met name hoe de MR
zich op een positieve manier kan presenteren naar de achterban. Ook is er aan bod gekomen wat de
rechten en bevoegdheden zijn. Er zijn goede duidelijke adviezen naar voren gekomen, waar we mee
aan de slag gaan. We kunnen op de site meer laten zien van de MR, zodat ouders meer zicht hebben
op het geen er speelt binnen de MR. Ook komt er in de Weekbert wanneer er weer nieuwe notulen
op de site te vinden zijn.

b. Structuur van de MR/portefeuilles / c. Communicatie met achterban (ouders en leerkrachten) /
d. Jaarplan
Er wordt besloten dat een andere manier van werken wordt onderzocht. In aanloop naar de
volgende vergadering komt er een voorstel voor een jaarplan. Vanuit de oudergeleding nemen Karen
en Ronald dit voor hun rekening. Vanuit het team is dit nog niet bekend.

4. Rondvraag
Karen meldt dat er vanuit de ouders nog vragen zijn over het continurooster. We gaan dit volgend
schooljaar opnieuw bekijken.
Jasmijn vraagt naar de abonnementen welke de MR heeft. Momenteel hebben we alleen MRmagazine. Vanaf december gaan we dit abonnement delen met De Disselboom. Ronald zorgt dat de
tijdschriften in Wintelre komen.
Sluiting 21.30 uur.
Actiepuntenlijst
afspraak

onderwerp

wie

26-09-16 Contact opnemen met Leon Mutsaerts over privacy-gevoelige
foto’s op de site

Laurens

31-10-16 Doorsturen protocol Wet Werk en Zekerheid naar MR
(Ronald)

Harry

26-09-16 Structuur en werkwijze OR

Ronald

26-09-16 DVS veiligheidsthermometer delen met MR

Harrry/

wanneer

19-dec

Noor

Volgende vergadering: Maandag 19 december, 20:00 uur
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