Notulen MR vergadering
Datum: 19-04-2016
Locatie: personeelskamer BS Neel
Tijdstip: 20.00u-21.30u
Kenmerk: MR 2015/2016/19-04-2016/05

Afwezig:Guido en Eva
Onderwerp
1. Opening/ mededelingen

2. Notulen van de vorige
vergadering
3. Ingekomen en uitgegane
stukken
4. Mededelingen vanuit school,
ouderraad, GMR

Notulen
Aan de agenda wordt het punt: het verhogen van de
ouderbijdrage toegevoegd. Dit op verzoek van de MR.
Tijdens de vergadering van 7 juni nemen we afscheid van
Geerten van Eldik.
De notulen van de vergadering van 24-2 wordt vastgesteld
De brief die vanuit de MR van BS De Octopus is binnen
gekomen wordt overgenomen ter kennisname.
Piet informeert ons over:
 Nieuwbouw/ verbouw: De
verbouwingswerkzaamheden zullen in de
zomervakantie gaan beginnen
 Formatie: dit punt zal voor de volgende keer op de
agenda staan. Eerst wordt de formatie in het team
besproken.
 Verhogen van de ouderbijdrage:
We hebben besloten om op dit moment niet in te stemmen
met het verhogen van de ouderbijdrage. De volgende
punten zijn voor de MR belangrijk geweest om tot dit,
voorlopige, besluit te komen:
* Wij vinden het van belang dat eerst het schooljaar
2015/2016 wordt afgerond.
* Het is nodig dat er goede jaarafsluiting op papier staat.
* Wij zouden het fijn vinden als de OR kan zorgen voor een
gedetailleerde begroting.
* Wij vinden het belangrijk dat de cijfers worden
gecommuniceerd
* Wij zouden het fijn vinden als de penningmeester van de
OR tijdens de eerste vergadering van de MR in het nieuwe
schooljaar aanwezig kan zijn, om dit voorstel toe te lichten.
* Er werd aangegeven dat de OR graag een reserve had van
1500 euro. Wat is hiervan de reden? Hoe zijn jullie tot dit
bedrag gekomen?
De MR is van mening dat we als school niet ieder jaar de
ouderbijdrage kunnen verhogen. Daarom vinden wij dat dit
besluit wel overwogen genomen moet worden. Het is van
belang dat wanneer de ouderbijdrage wordt verhoogd, dit
voor een langere termijn zal zijn.

5. Communicatie vanuit school
naar ouders

6. Zaken die om instemming/
advies vragen

7. Vragen voor de
contactpersoon van BS Neel
vanuit de GMR

8. Actiepuntenlijst

9. Vaststelling van de volgende
vergadering ( met voorlopige
agenda)

10. Rondvraag

Marloes Prins

Piet en Bart brengen verslag uit van het werkbezoek aan de
school van Bart:
Piet vertelt dat de kern van het verhaal zit in het feit dat de
communicatie van BS Neel te veel gericht is op resultaten.
Er wordt te weinig gecommuniceerd over ‘de weg die
bewandeld is’ om tot een resultaat te komen.
Hier gaan we aan werken. Het idee is om iemand mee laten
kijken, denken en werken aan de PR van de school.


Instemming huishoudelijk reglement MR vanuit
Swalm en Roer. Het volgende wordt teruggekoppeld
naar Josje Korsten van Swalm en Roer. Marloes
heeft haar onderstaande mail gestuurd.
Afgelopen week heeft de MR van BS Neel vergadert over het
huishoudelijke reglement van Swalm en Roer.
De volgende punten vinden wij belangrijk om te melden.
In het reglement staat dat wanneer je lid wordt van de MR, je
dit doet voor ten hoogste een termijn van 3x4 jaar.
Wij vinden dit termijn erg lang. Onze voorkeur gaat uit naar
een periode van ten hoogste 3x3 jaar.
Daarnaast zouden wij graag zien dat wanneer een MR lid
voor de verkiezingsperiode de MR verlaat, dat de periode
van zijn/haar opvolger start bij nul. En dat niet de periode van
zijn degene die de MR verlaat eerst wordt afgerond.
Ook pleiten wij voor een gespiegelde stemverhouding. Bij
een stemming vinden wij het belangrijk dat 2/3 van de MR
leden aanwezig is.
 Bezetting MR (kiezen van een nieuwe vice voorzitter)
Hier kunnen we pas over beslissen als de MR
compleet is.
We zouden graag onze contactpersoon vanuit de GMR
uitnodigen. Met welk doel doen we dat en welke vragen zijn
er voor haar?
Sonja Geelen is vanuit de GMR de contactpersoon voor BS
Neel. Marloes zal haar de volgende vragen mailen:
Heeft Sonja Geelen de behoefte om zich te komen
voorstellen bij ons in de MR?
Is er behoefte om de achterban (MR) te raad plegen? Zo ja
op welke wijze wil ze dat daar invulling aan wordt gegeven?
Welke actiepunten zijn er?
Piet gaat met Joost in gesprek over ruimte op sharepoint
voor de MR. Hoe staan de zaken ervoor? Desnoods wordt de
vraag bij het CvB neergelegd.
Punten voor de volgende vergadering:
 Formatie
 Schoolgids
 Evaluatie schooljaar 2015/2016
 Planning einde schooljaar 2015/2016 en planning
schooljaar 2016/2017.
We hebben besloten dat de vergadering van 18 mei komt
te vervallen. De volgende vergadering is op 7 juni 2016

