MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
p/a Kloosterpad 14
6086 AK Neer
E-mail : c.adboom@dekwir.nl

MR-vergadering: 05-04-2017

Aanwezig: Lucie Crompvoets, Maurice Dirkx, Annie Kierkels, Ruud Custers,
Annelies van Beek en Corry aan den Boom.
Agenda:
5) Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
6) Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
7) Notulen van 14-02-2017
De agenda’s en notulen van de vorige vergaderingen zijn op de site van school
gezet.
De notulen van de MR-vergadering van 14-02-2017 worden verder
goedgekeurd.
8) Actiepunten en besluiten.
De actiepunten 1,2 en 3 blijven (altijd) op de actie/besluitenlijst staan.
Actiepunt 4: Contract Snappet.
De leerlingen ondertekenen dit contract. Voor de kinderen is het een
bewustwording om voorzichtig met spullen (in dit geval de tablet) om te gaan.
In het contract staat dat bij vernieling de kinderen/ouders 150 euro moeten
betalen. Mocht er iets aan “de hand zijn” met de tablet, dan overlegt school in
alle redelijkheid met de ouders over het wel/niet betalen van de tablet. (Zie
agendapunt 6, gezamenlijke notulen)
Actiepunt 5: Ruud neem contact op met de OR, blijft op de actielijst staan.
Actiepunt 6: Volgend schooljaar nemen alle MR-leden deel aan een cursus.
Actiepunt 8: Aanpassingen Isy, zodat ouders info van (alle) groepen kan lezen
(groepsfilter gekoppeld aan ouders). Is dit gebeurd? Tjeu heeft contact met Isy
hierover gehad. Antwoord van Isy: Het is niet mogelijk om andere groepen aan
te klikken.
Actiepunt 9: Maurice bekijkt takenlijst. Maurice kiest om “Passend Onderwijs”
als taak op zich te nemen.
Ruud adviseert hem om ook de schoolgids eens kritisch te lezen en de school
daarop feedback te geven. Nieuwe leden hebben weer een frisse blik.
Verder geen opmerkingen over de actiepunten en besluiten.
9) Ingekomen en uitgegane post.
In het verleden besprak Tjeu in de MR-vergadering belangrijke zaken van het
DO-overleg. Dit gebeurt niet meer. Iedereen kan de stukken lezen en Tjeu wil
vanzelfsprekend onze vragen beantwoorden of onderwerpen op ons verzoek
toelichten.
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Verder geen opmerkingen over de ingekomen en uitgegane post.
10) MR zaken
MR-magazine (Annie)
Annie heeft enkele artikelen gelezen. Eén artikel is interessant. Annie scant
dit artikel en stuurt dit door naar de MR-leden.
Eventuele opmerkingen worden tijdens de volgende vergadering
besproken.
Takenlijst
De takenlijst is besproken en aangepast.
Isy
In de agenda moet de jaarkalender worden gezet, zodat ouders een
overzicht hebben van alle activiteiten die dat jaar plaatsvinden.
Het team moet er voor zorgen dat activiteiten op Isy staan tot de
activiteiten hebben plaats gevonden. Dit zullen Corry en Annelies nog een
keer bij de collega’s onder hun aandacht brengen in een teamvergadering.
Veiligheid
De SCOL-lijst, die twee keer in het jaar door leerkrachten en leerlingen van
groep 6-7-8, wordt ingevuld, is vernieuwd.
De SCOL-lijst bestaat nu uit drie onderdelen: sociale vaardigheden,
welbevinden en sociale veiligheid.
Annelies geeft de volgende vergadering uitleg over de (vernieuwde) SCOLlijst.
Misschien is dit een mooi onderwerp voor een algemene ouderavond.
Ruud doet navraag bij de OR of zij onderwerpen hebben met betrekking tot
de (sociale) veiligheid.
11) GMR-Notulen
Annelies bespreekt in het kort de GMR-notulen.
Enkele punten worden genoemd: Kwaliteit TSO (school blijft
eindverantwoordelijk), vervangerspool, Passend Onderwijs, bedrijfsarts.
Verder geen opmerkingen over de GMR-notulen.
12) OR-notulen
Er is geen OR-vergadering geweest.
13) Rondvraag
Lucie: In de aanmeldingsbrief voor nieuwe leerlingen staan verschillende
fouten (de data komen niet met elkaar overeen) Dit kan niet! Annelies biedt
namens de school excuses aan.
De datum voor aanmelding nieuwe leerlingen is verplaatst. Waarom is dit?
(Ouders hebben zich voor de aanmelding extra vrij genomen en balen ervan
dat de datum verzet is). Tjeu weet niet waarom de datum verplaatst is.
14) Sluiting
Annelies sluit om 21.40 uur de vergadering.

De volgende vergadering is dinsdag 16 mei om 19.30 uur
Locatie: Basisschool De Heihorst in Heibloem
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