Notulen MR vergadering 4
Datum: 08-05-2019
Voorzitter:
Notulant:
Tijdstip:
Locatie:

Edith Beckers
Petra Panis
15.00 uur – 16.30 uur
Teamkamer

Aanwezig: Kirsten Niessen, Petra Wijnhoud-Panis, Cécile Alewijnse, Edith Beckers en Anouk
Willems
1. Opening
Edith heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Aanvullende agenda punten
Begroting van de MR is opgenomen in de begroting van volgend jaar van de Maaskopkes.
Vanaf volgend jaar worden dus ook resultaten van de MR opgenomen in het jaarplan.
Cecile heeft al enkele posten benoemd die in de begroting horen: professionalisering,
onvoorzien en attenties. De eerste MR vergadering van volgend schooljaar wordt dit
definitief gemaakt.
3. Notulen MR vergadering 13 maart 2019
Met een aanpassing zijn de notulen goedgekeurd. Petra stuurt deze naar Kirsten voor
plaatsing op de website.
4. Punten voor MR geleding
-

-

-

-

Concept begroting
Concept begroting is gepresenteerd. De begroting is zoals verwacht. Dit schooljaar enkele
extra kostenposten geweest aan dak, deur en muizenbestrijding.
Concept formatie
Grootte van formatie verandert niet. Wel verschuiving van taken binnen het team zowel wat
betreft direct onderwijskundige taken als qua ontwikkel en ondersteunende taken.
Toekomst Maaskopkes
Anouk geeft een toelichting op de toekomstplannen qua huisvesting en gebaseerd op
prognoses leerlingenaantallen.
Schoudercom
Is het al gebruikt door MR leden? Volgend jaar worden er andere functionaliteiten aan
toegevoegd: AVG meldingen, TSO betalingen, blog en leerlingenportfolio. Mogelijk gaat dit
systeem ook de nieuwsbrieven vervangen.

-

-

-

Studiedag 10 april
Bijeenkomst over schoudercom en IPC. Conclusie over implementatie van IPC: ‘ We zijn al heel
ver’.
Aanpassing protocollen
Suggesties zijn nog niet verwerkt en dus kunnen we nog geen aanpassingen bespreken.
Audit veiligheid
Proefaudit is gepland op 29 mei. Wordt uitgevoerd samen met bureau Halt. Als deze positief
verloopt wordt door Credo de definitieve audit gepland. Team en MR leden krijgen alle
relevante stukken toegestuurd om zich op voor te bereiden.
Klankbordgroep
Besproken of er nog behoefte is om te klankborden met ouders over de zichtbaarheid van de
directie. Nee. Er worden door MR geen signalen waargenomen vanuit ouders dat de
zichtbaarheid van de directie te weinig is. MR leden blijven wel alert op mogelijke signalen.

5. Rondvraag
Agendapunt voor na de zomervakantie: brainstorm over PR plan.
6. Sluiting 16.30 uur
Volgende vergadering: 26 juni 15.00-16.30 uur.

