Notulen MR dinsdag 7 maart 19.45 uur
Aanwezig: Charlotte Lueb, Ineke Maandonks, Mirjam Oomen, Wil van Hoof, Manon
Kessels
1. Opening
2. Vaststelling agenda: afscheid Charlotte. Charlotte is nu de voorzitter van de
MR.
3. Notulen 13 december 2016, zie bijlage
4. Ingekomen stukken: 5. Mededelingen
Oudervereniging: School
personeel: Annelotte is in mei waarschijnlijk afgestudeerd. Zij staat dan vrij
om te solliciteren. Wilma en Ellen gaan dan ondersteunen in deze groep.
gebouw: Boeiboorden gymzaal worden vervangen. Regenwaterafvoer
gymzaal moet vervangen worden. Ook van de school + dakgoten van de
school moeten vervangen worden. Offertes zijn opgevraagd.
Bieb op school: coördinator komt volgende week de klassen langs. 0-meting
is afgenomen maar nog niet teruggekoppeld naar de school.
Ontruimingsplan en brandmeldinstallatie-map worden ge-update.
Water op de speelplaats: de volgende keer komt een bedrijf hiervoor langs.
financiën: Er zal weer formatie ingeleverd moeten worden.
6. Nieuwe directrice: Miranda de Graauw. Start op 1 mei op de Sint Jan en de
Vest.
7. Aanpak pestgedrag Triade: 4 x gesprekken/lesmomenten in de klas die
gefilmd worden. Alle leerkrachten zijn hierbij aanwezig. De lessen moeten
voorbereid worden. Voor de leerkrachten wordt er ook 3 keer een cursus
gegeven. 20 maart ouderbijeenkomst, ook voor CJG en GGD.
Doelstellingen van dit traject:
- onbeleefd gedrag aanpakken
- regels hanteren die gelden op school
- pestgedrag aanpakken
MR denkt na over een uitnodiging die eventueel deze week nog mee kan om
ouders de noodzaak duidelijk te maken!
8. Schoolgids (eventueel schoolgidsen van andere scholen meenemen)
Wil licht de werking van het maken van de schoolgids. Dit wordt met een
werkgroepje gemaakt.
Charlotte laat een infoboekje zien van de Willibrordus.
Hebben ouders hier behoefte aan? Wij hebben geen signalen gekregen.
De jaarkalender krijgen ouders nu digitaal. Ook maandelijks de maandbrief.
Hebben ouders behoefte aan meer papieren?

We bespreken dit graag de volgende MR-vergadering met Miranda de
Graauw.
9. Formatie/groepsindeling 2017-2018
Wil geeft aan dat er een tekort op de begroting staat van volgend jaar.
Hij heeft dit toegelicht. Wil heeft half april een tweede gesprek over de
formatie op het bestuurskantoor.
10.Vervangersbeleid bij afwezigheid groepsleerkracht
Besproken bij de vorige vergadering, het beleid is op stichtingsniveau nog
niet vastgesteld.
11.Rapportage
Besproken hoe ver we zijn in het proces.
12.Eerste rondvraag
Wil: Ouders schrijven nieuwe leerlingen in via de website (officieel
inschrijfformulier KempenKind).
13.Vaststellen nieuwe vergadering/agendapunten voor de volgende
vergadering: schoolgids, pestproject Triade, bejegening, formatie, verkiezing
MR
Dinsdag 9 mei volgende MR-vergadering 19.45 uur.
_____________________________________________________
14. Opzet van de vergadering (zie format agenda van de GMR in de bijlage):
wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
15. Ledenwerving MR ivm vertrek Charlotte: Charlotte en Mirjam benaderen
ouders.
16. GMR: 17. Foto/stukje voor op de website maken: gedaan voor de maandbrief.
18. Planning maken van activiteitenplan: hoe nu verder? Manon en Charlotte
kijken of ze in april nog een keer bij elkaar kunnen komen om hieraan te
werken.
19. Tweede rondvraag: Acties:
- Manon: website aanpassen met nieuwe MR-leden
- Charlotte: stukje maandbrief afscheid en nieuwe leden gezocht.
- Manon neemt schoolgids van het Palet mee naar de volgende vergadering.
- Manon en Charlotte: activiteitenboek – werkbijeenkomst in april inplannen.
- Mirjam en Charlotte zoeken actief naar aanvulling voor de oudergeleding van de
MR.

- Ineke zorgt voor de verspreiding van de SOS – oproep voor de ouderbijeenkomst
van Triade.
Tijdspad MR
Periode
November
November
April
April
Mei
Juni
Mei

Onderwerp
Vakantierooster
Begroting
Schoolplan
Verkiezing MR opstarten
Formatie
Schoolgids
Vaststelling ouderbijdrage

Rol
Advies
Advies
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring

