Notulen SR/MR

2-12-2019

Aanwezig : Bart van Hoof, Jane van der Heijden, Noor van Dongen, Chavelli Bolder,
Jasmijn Timmermans, Marie-José Krol, Karen van Sambeeck, Rosita Steltenpool,
Maarten de Kok en Maartje Essens
Afwezig : Carla Hoppenbrouwers, Stefan Walta
Onderwerp : Agenda SR/MR vergadering maandag 2 december 2019
Plaats:
Aanvang:
Einde vergadering :

Lerarenkamer, BS St. Lambertus, Vessem.
20.00 uur
uiterlijk 22.00 uur

1. Opening.
2. Notulen vergadering 23 oktober 2019
Notulen 23 oktober 2019 is goedgekeurd.
3. Korte toelichting op sollicitatieprocedure en aanstelling Dicky van Berkel
De procedure is kort toegelicht door Bart. Per 1 jan. start Dicky binnen onze
scholen. Afgelopen week is ze kennis komen maken met beide teams.
Er is een inspectierapport van de stichting. Er is onderzoek gedaan op school
en daarbij is getoetst dat wat het bestuur aangaf ook zo was. Gesprekken
met directie, teams, leerlingen, MR etc. Dit is gebundeld tot een rapport en
zal openbaar worden.
4. Verdeling aandachtsgebieden SR/MR + MR regelement St. Lambertusschool
Het verdelen van de aandachtsgebieden leek handig. Bart heeft een schema
bij waarop alle aandachtsgebieden staan. Het is nu nog een werkdocument
die ingevuld moet worden. We hebben alvast een aantal wijzigingen gedaan
binnen het schema.
coördinatie: Bart
secretariaat: Chavelli & Jasmijn
ICT: Chavelli
enquete (tevredenheidspeiling): directie
financiën: Rosita en Stefan (Bart)
analyse opbrengsten: wordt toegevoegd aan dit schema
In 2020 gaan we hier verder een invulling aan geven.
Het MR regelement is verouderd. Deze willen we aan de hand van de
komende training gaan herschrijven.
5. MR Training op 22-01-2020 door Henk Nieborg AC
Maarten, Rosita, Noor, Maartje, Chavelli en Bart gaan deelnemen aan deze
training. Noor vraagt Dicky of ze hier ook deel wil nemen.
17.30 u start de training in koffiekamer op school.

6. Wvttk
Karen: Ze vroeg zich af wat wij als school doen aan voorbereiding op de
maatschappij. 21st century skills. Sociaal emotionele en morele ontwikkeling.
Wij staan hier zowel onbewust als bewust tegenover. Vooral bij de
vreedzame school en in kindgesprekken komt dit naar voren.
Hoe kun je je eigen leren reguleren en daarbij je grenzen aangeven?
Het is echt bij ons onderwerp van gesprek. Bewust erbij stil staan.
Maarten: Filmpjes; er was eens het leven uit 1986. Deze staat sinds kort op
Netflix. Het is een erg goed hulpmiddel om onderwerpen over het menselijk
lichaam uit te leggen. Tip!
7. Rondvraag
8. Afsluiting
Volgende vergadering 20 jan. 2020

