Notulen MR vergadering
Datum: 8 december 2016
Aanwezig: Marischa van Baren (voorzitter), Maurice Gennotte, Etienne Venhorst, Kirsten
Niessen, Cécile Alewijnse
Afwezig: Notulant: Maurice Gennotte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Voorzitter Marischa heet iedereen welkom en opent de vergadering
2. Aanvullende agendapunten?
Concept Rapport.
Er komt een nieuw soort rapport. Dit zal meer kindgericht zijn.
De vraag is of dit al ingezet gaat worden per maar 2017 of eerst de visie en/of
ouderinput afwachten op het concept.

3. Agendapunten met directie:
Zoals aangegeven in agenda zijn de punten met de voorzitter en directie
doorgenomen en worden behandeld als personeel-MR punten.
4. Punten voor MR geleding
Mededelingen en ingekomen post
- Blad Info MR – ter kennis bekeken.
- Bericht i.v.m. rekening nummer MRen. Ter kennis aangenomen.
- Certificaat gezonde school en de viering daarvan. Leuk reacties, diverse spelletjes
en gezonde traktaties worden gewaardeerd.
- Notulen MR vergadering 10-10-2016 worden akkoord bevonden.
MG: Is er wel een terugkoppeling v.w.b. rectificatie artikel ‘De Limburger’ ?
Nog niet.
- Jaarverslag 2015-2016.
Na wat tekstuele aanpassingen zal dit worden doorgestuurd naar de directie &
website.
-

Begroting.

Ok, en goed gekeurd
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-

MR oudergeleding zittingsduur.
Marisscha had dit nagezocht: Lidmaatschap max 3 jaar dan zullen verkiezingen
moeten komen. Er zal een berricht voor een vacature MR oudergeleding komen
in de nieuwsbrief. Reacties via mr@bsmaaskopkes.nl
-TSO
Er is wat onrust geweest gedurende de TSO. De regels zijn nogmaals eens
benadrukt en er is extra uitleg gegeven aan de TSO ouders. Een bespreking heeft
plaats gevonden tussen Kirsten Judith en Marischa hoe nu verder. Dit krijgt nog
een vervolg sessie.

-

NSO
Dit zal in het vervolg worden verzorgd door ‘Samen Spelen’ in Wijck. Kinderen
zullen met een taxi hier naar toe worden gebracht. Ingang van de nieuwe situatie
zal per 1-2-2017 plaatsvinden. Medio januari zal er een info avond worden
gehouden.

-

Conciërge contract Paulus.
Het contract zal hoogstwaarschijnlijk worden verlengd tot einde van het
schooljaar.

-

Vervangingsbeleid.
Het noodrooster is besproken in team in het geval van ziekte van een leerkracht.
Andere mogelijkheid is het inspringen van deeltijd medewerkers van BS ’t Spoor.

-

Visie ontwikkeling.
Etienne en Nicky zijn bezig met een hernieuwde visie. Same met een aantal
andere scholen onder leiding van Wim Nederhof wordt hier naar gekeken om
samen tot een brede visie te komen. Dit kan ook samen worden bekeken met de
ouders.

-

Nieuwe taalmethode.
Judith, Nicky en Kirsten hebben bij elkaar gezeten voor een discussie over de
huidige taalmethode. Wat is goed, wat kan beter, wat missen we etc. Samen gaan
ze kijken naar een aantal methodes en deze als proef aanvragen om te kijken
welke kan worden ingezet voor school jaar 2017-2018.

5. Rondvraag
-
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