MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
p/a Kloosterpad 14
6086 AK Neer
E-mail : c.adboom@dekwir.nl
Concept
MR-vergadering: 14-02-2017

Aanwezig: Lucie Crompvoets, Maurice Dirkx, Annie Kierkels, Ruud Custers,
Annelies van Beek en Corry aan den Boom.
Agenda:
5) Mededelingen.
Maurice heeft de loyaliteitsverklaring getekend en wordt welkom geheten als
nieuw MR-lid.
Verder geen mededelingen.
6) Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
7) Notulen van 12-10-2016
De notulen van de MR-vergadering van 12-10-2016 worden goedgekeurd.
8) Actiepunten en besluiten.
De actiepunten 1,2 en 3 blijven (altijd) op de actie/besluitenlijst staan.
Actiepunt 4: Tjeu stuurt het contract van Snappet door naar de MR-leden.
Verder geen opmerkingen over de actiepunten en besluiten.
9) Ingekomen en uitgegane post.
2017 05: nieuwsbrief m.b.t. vervangingen: Ouders hebben een nieuwsbrief
ontvangen van SPOLt m.b.t. vervangingen. Enkele ouders (ook buiten de MR)
vinden dit een confronterende brief. Het kan toch niet zijn dat dit het resultaat
is van het beleid? SPOLT is actief bezig om te voorkomen dat er een klas naar
huis gestuurd wordt (bij afwezigheid leerkracht). Ouders zullen sowieso niet
voor een blok gezet worden en krijgen minimaal 1 dag van te voren te horen
als hun kind thuis moet blijven. School zal er alles aan doen om de kinderen
op school op te vangen.
De oudergeleding van de MR vindt dat ze weinig respons krijgen van andere
ouders. De OR is veel meer “zichtbaar” binnen school. De MR wil graag een
brug maken. Het zou fijn zijn als MR-leden ook aanwezig mogen zijn bij
bepaalde vieringen op school, zodat MR-leden ook meer “zichtbaar” worden.
Ruud neemt hierover contact op met de OR.
Verder geen opmerkingen over de ingekomen en uitgegane post.
10) MR zaken
MR-magazine (Annie)
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Annie heeft enkele artikelen gelezen. Annie scant deze artikelen en stuurt
ze door naar de MR-leden.
Eventuele opmerkingen worden tijdens de volgende vergadering
besproken.
GMR-MRavond
Lucie is naar deze avond geweest. Zij vond het een heel interessante
avond (wat mag een MR wel/niet, MR-reglement, etc). Deze cursus avond
is een aanrader voor alle MR-leden. 22 maart is de volgende cursusavond. Er zal navraag gedaan worden over de inhoud van deze avond.
Tijdens deze avond werd aangegeven dat er voor de oudergeleding van de
MR een onkostenvergoeding bestaat. Bij SPOLT is dit ter sprake gekomen.
De oudergeleding mag wel reiskosten, etc declareren. Er is nog geen
duidelijkheid of er ook een onkostenvergoeding komt voor bv. een oppas.
Binnen SPOLT is er nog geen uitsluitsel, SPOLT komt binnenkort met een
voorstel.
MR-verkiezingen (oktober 2016)
Bij de oudergeleding had zich 1 kandidaat, na een herhaalde oproep,
aangemeld. Bij de personeelsgeleding had zich ook 1 kandidaat
aangemeld. Het was niet nodig om verkiezingen uit te schrijven.
Deze nieuwe MR-leden (Maurice en Annelies) hebben de
loyaliteitsverklaring ondertekend.
Jaarverslag 2015-2016
Het jaarverslag wordt besproken en Corry past het jaarverslag met de
opmerkingen aan.
Takenlijst
Annelies en Lucie nemen het representatiebeleid tot hun taak. Dit zullen ze
in overleg doen. (Wie doet wat en wanneer)
Maurice wordt aan de takenlijst toegevoegd. Hij bekijkt de taken en geeft
de volgende vergadering aan welke taak/taken hij op zich wil nemen.
Isy
De oudergeleding vindt het jammer dat je alleen de mails/info kunt lezen
van de groepen van jouw kind(eren). Er zijn waarschijnlijk ouders die ook
info van andere groepen wil lezen. Kan dit worden aangepast, zodat
ouders zelf kunnen bepalen welke info zij lezen? Tjeu zal navraag doen.
De archieffunctie van Isy is niet duidelijk. Bijvoorbeeld de MR- en ORnotulen zijn niet meer terug te vinden. Kunnen deze notulen op de site van
school gezet worden? Dit kan en zal in de toekomst gebeuren.
Isy blijft op de agenda staan, zodat de MR dit item goed kan blijven volgen.
Nieuw speerpunt
Het nieuwe speerpunt wordt “veiligheid”. Dit punt komt iedere vergadering
op de agenda.
11) GMR-Notulen
Annelies bespreekt in het kort de GMR-notulen van 19-01-2017. Het
vakantierooster 2017-2018 wordt niet gehonoreerd. De discussie hierover
loopt nog. Er wordt gezocht naar een alternatief.
Verder geen opmerkingen over de GMR-notulen.
12) OR-notulen
Geen opmerkingen over de OR-notulen.
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13) Rondvraag
Ruud: Wat is de rol van de MR m.b.t. de begroting? De MR heeft hierin
adviesrecht. Annie gaf een welgemeend advies voor de begroting. Het zou fijn
zijn als dit advies meegenomen wordt in de begroting van 2018.
14) Sluiting
Annelies sluit om 22.10 uur de vergadering.

De volgende vergadering is woensdag 5 april 2017 om 19.30 uur
Locatie: Basisschool De Kwir in Neer
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