Notulen MR vergadering
Datum: 10 oktober 2016
Aanwezig: Marischa van Baren (voorzitter), Maurice Gennotte, Etienne Venhorst,
Kirsten Niessen, Nickie Feron, Cécile Alewijnse
Afwezig: Notulant: Cécile Alewijnse

1. Opening en welkom
Voorzitter Marischa heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Kirsten
Niessen en Nickie Feron, de nieuwe leerkrachten. Zij stellen zich voor aan de MRleden. Kirsten blijft bij de vergadering aanwezig als nieuw MR-lid vanuit het
personeel. Nickie blijft als toehoorder bij een gedeelte van de vergadering aanwezig.
2. Aanvullende agenda punten
3. Punten voor MR geleding
- Mededelingen en ingekomen post
Nee.
- Notulen 23 mei 2016
Bij punt 3 is een klein foutje ingeslopen t.a.v. de schooltijden (de inlooptijd is wel
gewijzigd). Notulen worden verder goedgekeurd.
- Jaarverslag MR 2015-2016
Volgt tijdens volgende vergadering op donderdag 8 december.
- Begroting MR 2016-2017
Volgt tevens tijdens volgende vergadering. We hebben besloten dezelfde
bedragen aan te houden. De afrekening rondom vorig schooljaar is besproken en
goedgekeurd.
- Schoolgids (komt in papiervorm bij oudergeleding via kind)
Veranderde/toegevoegde punten zijn:
teamleden, aanname beleid, clusteren instroom, Toon je talent / cultuurboost,
opbrengsten, jaarrooster, geledingen / namen , hoe wij ouders informeren,
bedragen TSO, formele afspraken/protocollen (mosalira), passend onderwijs,
teamjeugd.
De schoolgids vinden we compleet en keuren we inhoudelijk goed. Etienne zal
nog een aantal kleine wijzigingen verzorgen qua lay-out en zinsbouw.
- Visie; wat hebben we gedaan – droomschool – studiedag / 2032 / opdracht hoe
ziet jouw school er over vijf jaar uit.- het betrekken van ouders in dit proces
(brainstormen).
We stellen voor om ouders méér te betrekken in het proces van visieontwikkeling, zodra er meer duidelijkheid is bij het team zelf. De afgelopen, eerste
studiedag was pas een eerste aanzet hiertoe. Later in het proces zou er eerst in
kleine groepjes (ouders) kunnen worden gespard om daarna weer samen te
komen (geheel).
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Afscheid Inge
Inge neemt tijdens de blokafsluiting vóór de herfstvakantie afscheid. Hierna zal ze
van haar pensioen gaan genieten. Cécile zorgt namens de MR voor een
afscheidscadeautje.
Gezonde school certificaat sport en bewegen naar gezondheid en voeding /
traktatiebeleid.
Het 1e certificaat is binnen vanwege o.a. de tweede gymles. Gezond trakteren zal
dit jaar in ’t middelpunt worden gezet. Maurice geeft aan dat het ook belangrijk is
om dit traktatiebeleid door te voeren tijdens de activiteiten van de ouderraad. Juf
Judith heeft dit reeds opgepakt.
Schoolkalender
De grootte blijft altijd een discussiepuntje; wat te groot? Leden van de ouderraad
gaven aan het fijn te vinden om er iets bij te kunnen schrijven. Resultaat is weer
mooi.
Agenda punten met directie. 19.00/19.15 – 20.00 uur
Einde schooljaar / begin van het schooljaar
Het mediabericht rondom herbouw/sluiting van scholen (waaronder Borgharen)
zorgde in de laatste schoolweek vóór de zomervakantie helaas voor veel
commotie. Ondanks de snelle reactie (brief) van Mosa Lira en het rechtzetten van
deze foutieve informatie, besloten toch twee ouderparen hun kind van school te
halen. Voor 1 oktober ’16 (teldatum) was het leerlingenaantal begroot op 86, dit is
nu 85. Doorgroeiverwachting is: 92.
Maurice vraagt of de ‘Limburger’ is aangesproken op het foutieve krantenartikel.
Feitelijk zou je een rectificatie moeten eisen. Etienne neemt dit punt mee naar het
College van Bestuur.
Schoolgids vragen voor directie vanuit deel 1 vergadering.
BSO de Boomhut.
Gaat stoppen. Behalve het feit dat er tot nu toe helaas té weinig kinderen hiervan
gebruik maken, wilt Frans ook graag kleinschaliger gaan werken (minder
locaties). Er wordt gestreefd naar een soepele overgang (rond februari?). Etienne
is in gesprek met een andere aanbieder, ‘Samen Spelen’, om te kijken wat zij
kunnen betekenen. Het liefst in samenwerking met een bekende uit Borgharen
die de opvang dan daadwerkelijk kan verzorgen.
Visie voortbouwend op punten / verduidelijking deel 1.
Maurice vraagt zich af wat er eventueel kan worden gedaan aan
internationalisering. We komen ook even terug op de placemat, zoals door
Annette toegelicht tijdens de vorige vergadering. De ambities zoals daar
beschreven linken aan visie-ontwikkeling.
Etienne heeft op 11 oktober najaarsoverleg met het bestuur. Waarin o.a. het
schoolplan zal worden besproken, de begroting, leeropbrengsten, passend
onderwijs e.d..

5.

Rondvraag
Cécile vraagt naar het rooster van aftreden van een MR-lid.

6.

Sluiting 20.00 uur
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