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

MR-vergadering: 03-07-2017

Aanwezig: Lucie Crompvoets, Maurice Dirkx, Annie Kierkels, Ruud Custers,
Annelies van Beek en Corry aan den Boom.
Agenda:
5) Mededelingen.
- Er is mailverkeer geweest tussen Axel (teamleider) en Ron Crutzen
(nieuwe directeur De Kwir en directeur van De Zjwiek in Roggel). Verzoek
is om vanaf het nieuwe schooljaar samen met de MR van De Zjwiek te
vergaderen, omdat Roggel-Neer één cluster wordt. Corry neemt contact op
met de secretaris van De Zjwiek om een datum vast te stellen voor de
eerste MR-vergadering in het nieuwe schooljaar.
- Ruud blijft MR-lid tot aan de verkiezingen in oktober 2017.
- Vanuit de MR wordt een kaart naar Dorothée Peeters gestuurd (afscheid).
- Vanuit de MR wordt een kaart naar Jan v.d. Elzen gestuurd (beterschap).
6) Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
7) Notulen van 16-05-2017
De notulen van de MR-vergadering van 16-05-2017 worden
goedgekeurd.
8) Actiepunten en besluiten.
De actiepunten 1,2 en 3 blijven (altijd) op de actie/besluitenlijst staan.
Verder geen opmerkingen over de actiepunten en besluiten.
9) Ingekomen en uitgegane post.
Geen opmerkingen over de ingekomen en uitgegane post.
10) MR zaken
MR-magazine (Annie)
Annie heeft geen magazine ontvangen, dus er zijn geen nieuwe artikelen
om te lezen. Het nieuwe magazine is inmiddels gekomen. Annie leest dit,
scant interessante artikelen en stuurt ze naar de MR-leden.
Isy
De jaarkalender komt op Isy te staan.
De MR vindt het jammer dat je niet meer kunt filteren op groepen. Dit
gebeurt nu automatisch. Alleen Isy kan dit veranderen, maar dan moet het
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hele systeem omgezet worden. Tjeu heeft 10 september een bijeenkomst
met Isy. Hij zal dit (groepsfilter) bespreken.
KDV Tante Pollewop wordt als extra groep bij Isy toegevoegd.
Tjeu heeft de vorige week een herinnering van de staking op Isy gezet,
nadat Lucie aangesproken was over de onduidelijke communicatie over de
staking.
School werkt niet meer met briefjes die leerlingen mee naar huis krijgen.
Isy is hier voor in de plaats gekomen.
Veiligheid
De SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) is door leerkrachten en
leerlingen van groep 6-7-8 ingevuld. (SCOL bestaat uit drie onderdelen:
sociale vaardigheden, welbevinden en sociale veiligheid.)
De SCOL-vragenlijst, ingevuld door de leerlingen, zag er goed uit.
Schoolbel.
De bel gaat eerder. Deze moet bijgesteld worden.
11) GMR
De GMR heeft instemmingsrecht m.b.t. de CITO-toetsen. (zie agendapunt 1)
Verder geen opmerkingen over de GMR-notulen.
12) OR
Ruud is naar de OR-vergadering gegaan.
Uit de notulen van de OR:
Ruud Custers stelt zich voor namens de MR. Maurice Dirkx en Lucie
Crompvoets zitten ook nog namens de ouders in de MR. De MR zoekt meer
feedback van ouders over MR zaken. Ieder lid van de MR heeft zijn eigen
taak. Ruud heeft als taak contact te houden met de OR. Wanneer er feedback
van ouders nodig is, zal hij contact met de OR opnemen. Verder willen de
ouders waar nodig ook graag meehelpen met activiteiten van de OR. ISY was
het afgelopen jaar het speerpunt van de MR. Dit jaar zal het speerpunt
veiligheid zijn. Wanneer iemand hier opmerkingen over heeft, kan er contact
met Ruud en de directie gezocht worden.
In het vervolg zal Ruud aanschuiven bij de vergaderingen van de OR. Tjeu
vindt vergaderingen van de MR + OR positief en constructief. Ruud wil
aanschuiven bij de punten: Notulen MR en Mededelingen van de directeur.
Deze punten worden naar voren gehaald.
De OR-vergaderingen zijn openbaar.
Lucie neemt deze taak (contactpersoon OR) over van Ruud als Ruud stopt als
MR-lid.
13) Rondvraag
Annie: is het MR-gedeelte in de schoolgids aangepast en naar Axel gestuurd?
Ja
Lucie: Uit de KVL is naar voren gekomen dat kinderen actuelere thema’s
willen. Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen) sluit hier prima bij aan (De wereld in
school halen). Antwoord Annelies: De Kwir heeft enkele jaren gewerkt met
Nieuwsbegrip. Er zijn verschillende argumenten waarom niet meer met
Nieuwsbegrip gewerkt wordt (bijvoorbeeld te duur) Op school wordt wel
gewerkt met “Nieuws van de dag”.
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14) Sluiting
Annelies sluit om 19.25 uur de vergadering.
Opmerking: Er kan nog geen vergaderdatum worden vastgesteld (zie
mededelingen)
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