Notulen vergadering maandag 24 juni 2019
Aanwezig: Jane van der Heijden, Noor van Dongen, Jasmijn Timmermans, Chavelli
Bolder, Raymond van de Sande, Karen van Sambeeck, Bart van Hoof, Rosita
Steltenpool, Maarten de Kok
Afwezig: Adiëlle Hoynk van Papendrecht, Laurens van de Ven, Carla
Hoppenbrouwers, Stefan Walta
Plaats: Lerarenkamer, BS St. Lambertus, Vessem.
Aanvang: 20.00 uur
Einde vergadering : uiterlijk 22.00 uur
1. Opening.
2. Verslag 27 mei 2019
Het verslag van 27 mei is goedgekeurd. Verder geen op- of aanmerkingen.
3. Ontwikkelingen formatie 2019 – 2020 + reactie ouders
De formatie is met ouders gedeeld. Daar zijn een aantal reacties op gekomen.
Met name ouders die de vraag stelden waarom hun kind in groep 1/2 of juist
in groep 2/3 is geplaatst. Met deze betreffende ouders zijn gesprekken
gevoerd door de leerkrachten en is het een en ander opgehelderd.
Daarnaast waren er vooraf nog wat vragen door leden van de MR/SR gesteld.
Deze zijn ook beantwoord. Er is gesproken over de verschillende clusters en
hoe daarin wordt samengewerkt. Ook hebben we het gehad over overlap die
in elk cluster is gecreëerd en hoe deze in de praktijk zoveel mogelijk zal
worden ingezet.
4. Begroting
De begroting is bekeken door Bart en Laurens. Hier zijn een aantal
verhelderingsvragen over gesteld. Met name over de schoonmaakkosten
waarin komend jaar een verandering komt. Noor vraagt nog een aantal
dingen na om hier duidelijkheid in te krijgen.
5. Professioneel statuut
Het professioneel statuut is een document van Veldvest aangevuld met een
gedeelte over de Lambertus. Het algemene gedeelte van Veldvest is
goedgekeurd door de GMR en het schoolspecifieke stuk door de PMR. Het
document wordt ter inzage nog gedeeld met de leden van de MR/SR.
6. Jaarverslag / jaarplan
Dit wordt volgend schooljaar verder besproken en ondertekend bij
goedkeuring.
7. Onderwerpen te bespreken met SR/MR:
a. Samenstelling en rolverdeling SR/MR volgend schooljaar.
Er moeten 2 nieuwe leden in de MR komen. Karen blijft in de MR. Bart
geeft aan dat hij in de MR zou willen en ook de rol van voorzitter op
zich zou willen nemen.
b. Wvttk
8. Afsluiting + borrel (mits daar nog tijd voor is. Anders wordt een apart
moment gekozen voor de jaarafsluiting).
Woensdag 3 juli

Vanuit de MR van Wintelre is de vraag gesteld om te kijken naar een aantal data,
zodat Jane de data kan combineren. Hier is geen tijd meer voor geweest. We
hebben afgesproken dit de eerste vergadering van volgend schooljaar af te
stemmen.
Eerste vergadering: maandag 2 september, 20.00 uur. Reservedatum 9
september.

