Gezamenlijke MR-vergadering 3 juli 2017.
Locatie: Basisschool De Kwir, Neer
Gezamenlijk deel MR Heibloem-Neer
Aanwezig: MR basisschool Heibloem, MR basisschool Neer en directeur Tjeu
Scheepers
Vergadering wordt om 18.00 uur door Tjeu Scheepers geopend.
1) Notulen vorige gezamenlijke MR-vergadering 16-05-2017
Enkele opmerkingen:
- CITO-eindtoets.
Het afgelopen schooljaar draaiden er zes verschillende eindtoetsen als pilot op de
scholen binnen SPOLT. SPOLT heeft besloten om hier nog één jaar mee verder te
gaan, alle toetsen worden nog één keer afgenomen. Binnen SPOLT worden koppels
gemaakt. Minstens twee scholen nemen dezelfde toets af, zodat ze kunnen sparren
over deze toets, om vervolgens een goed besluit te kunnen nemen.
Spolt heeft in het verleden criteria opgesteld, waar de eindtoets aan moet voldoen, o.a.
onderling vergelijkbaar. Helaas is dat dit schooljaar niet gelukt, mede door eigen
normering. (Het ministerie heeft gezegd dat de toetsen vergelijkbaar moeten zijn dus
deze toetsen zullen nog aangepast worden.)
- Veiligheidsplan.
Het veiligheidsplan is goedgekeurd, maar De Kwir en De Heihorst hebben dit nog niet
ontvangen.
- OPR.
Annelies en Maurice zijn naar een info-bijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst
werd duidelijk dat als je de juiste weg weet, je als ouders meer financiële middelen kunt
krijgen (ook via de gemeente of Wet Jeugdzorg)
De GMR krijgt de info van de OPR. Verzoek aan de GMR om deze informatie door te
sturen naar de MR-en. De informatiestroom loopt op deze manier niet goed.
Als Tjeu een verslag ontvangt van deze bijeenkomst, stuurt hij dit verslag door naar de
MR-en.
- Isy.
De jaarkalender van De Kwir wordt op Isy geplaatst.
De notulen worden verder goedgekeurd.
2) Bespreking KVL 2017
Tjeu heeft met de MR-en de resultaten van beide scholen besproken. Dit krijgt een vervolg
in schooljaar 2017-2018.
De resultaten worden geanalyseerd. Vervolgens wordt er een verbeterplan/ punten
opgesteld en in het schoolontwikkelingsplan opgenomen. Dit wordt teruggekoppeld naar de
MR.
De resultaten komen in de PO-vensters te staan.
3) Formatie: groepsindeling 2017-2018
De Heihorst blijft dezelfde formatie houden als afgelopen schooljaar. Er zullen
weer vier groepen zijn.
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De Kwir krijgt 12 groepen. Juf Dorothée Peeters stopt per 1 augustus 2017.
Juf Denise Janssen zal haar opvolgen in groep ½. Meester Mart Criens gaat
het komende schooljaar (tot mei 2018) ondersteunende werkzaamheden
verrichten. Dit houdt in dat meester Mart met kleine groepjes gaat werken,
wereld-oriënterende vakken gaat geven in de combinatiegroepen en leerlingen
individueel gaat begeleiden.
4) Brieven SPOLT m.b.t. vertrek Tjeu en werkzaamheden HeibloemBuggenum komend jaar
Tjeu gaat op 1 november 2017 officieel met pensioen. De nieuwe directeur
Ron Crutzen zal Tjeu 1 november 2017 opvolgen.
Via Isy hebben de ouders een brief ontvangen over de opvolging van Tjeu.
Tjeu blijft het schooljaar 2017-2018 directeur van de basisscholen in Heibloem
en Buggenum. Tijdens het komende schooljaar zal bekeken worden hoe de
toekomst van deze twee basisscholen eruit zal zien.
Arno Gubbels (voorzitter van het bestuur) gaat per 1 januari 2018 met
pensioen. Opvolger Gérard Seegers, wordt per 1 augustus 2017 benoemd bij
SPOLT. Hij volgt Arno officieel per 1 november 2017 op. (Arno zal tot 1 januari
2018 werkzaamheden voor SPOLT verrichten.)

Vervolgens gaan de verschillende MR-en verder vergaderen over school specifieke
zaken.
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