Notulen MR vergadering
Datum: 29-05-2018
Aanwezig:

Marloes Vreuls, Etiënne Venhorst, Anouk Willems, Edith Beckers, Petra
Wijnhoud-Panis, Cécile Alewijnse

Afwezig:
Notulist:

Petra Wijnhoud

Tijdstip:

19.00 uur - 20.30 uur

Locatie:

Teamkamer

1.

Opening en welkom
Marloes opent de vergadering. Welkom aan Anouk Willems onze nieuwe clusterdirecteur
vanaf volgend schooljaar.

2.

Aanvullende agenda punten
IPC en vergaderdata MR volgend jaar

3.

Notulen vorige vergadering -

4.

Kennismaking Anouk
Welkom aan Anouk. Vandaag was koffiemomentje. Weinig aanloop geweest van
ouders. Weinig ophef over de opvolging geweest. Anouk stelt zich verder voor. De
aanwezigheid van Anouk volgend jaar wisselend zijn. Marloes zal aanwezig zijn:
maandagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf de herfstvakantie.

5.

Begroting/ Formatie/ Groepsbezetting 2018-2019
Voor de leerlingenprognose per 1 oktober 2018 is de verwachting dat de 98 kinderen
gehaald zullen worden. Dit is een belangrijke peildatum voor de inkomsten van de
school.
Baten en lasten 2018-2019: De school gaat quitte spelen. Er is sprake van een 0begroting, break even. Begroting is gebaseerd op geldstromen van 2017-2018. Volgend
jaar zullen er een aantal belangrijke maar forse investeringen gedaan worden met een
hoge afschrijving zoals: ICT investeringen, meubilair en smartboarden.

Schoolstraat 15, 6223 BD Maastricht
Administratie 043 3632281
Administratie@bsmaaskopkes.nl, www.bsmaaskopkes.nl
Brinnummer: 06OJ
Directeur: Dhr. E. Venhorst

Reservepositie: De school zit niet ruim in zijn reserves. Dit is geen probleem omdat we
in een kapitaalkrachtige stichting die mee kan opvangen.
Omdat Borgharen een kleine kern is is een zo groot mogelijke instroom van de
basisschool belangrijk. Momenteel bestaat de indruk dat de instroom van onderop
(peuteropvang) opdroogt. Vraag is of dit onderbuikgevoel is of objectief klopt. Er wordt
geopperd dat PR vanuit de basisschool ook een positieve aanjager kan geven aan een
hogere instroom. Gedacht wordt aan: informeren van ouders van toekomstige leerlingen
via de buurtraad en felicitatiekaartje bij de geboorte. Andere ideeën zijn nog welkom.
Personele bezetting van 2018-2019. Samenvattend zijn de volgende wisselingen
komend schooljaar bekend:
Etiënne Venhorst gaat weg. Anouk Willems wordt de nieuwe clusterdirecteur.
Nieuwe personeelsleden zijn Mirte Heutmekers en Ernestine Gewin.
Conciërge Vincent wordt vervangen door John Stegen die bekend is van voorgaande
jaren. Sandra gaat weg als onderwijsassistent.

6.

Schoolgids
Petra en Cecile geven feedback en stellen vragen. Schoolgids zal naar aanleiding
hiervan definitief gemaakt worden.

7.

IPC
Vragen vanuit Cecile worden gesteld over de invulling van IPC in de verschillende
groepen. Topografie valt niet onder IPC net als verkeer. Hoe gaat de school hiermee
om? Hier wordt apart invulling aan gegeven. Kinderen lijken minder enthousiast te
worden over IPC. Wordt dit herkend?

8.
9.

MR volgend schooljaar
Vanuit leerkracht geleding zal Kirsten Niessen worden benaderd.
Data MR volgend jaar zullen later aan ons worden voorgelegd.

Rondvraag

Het jaarverslag van 2016-2017 ontbreekt. Dat zou Maurice Genotte nog maken voordat het
stokje zou overdagen aan Petra vorig jaar. Petra checkt bij Maurice of hij dat nog zou kunnen
maken.

10.

Sluiting
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