Notulen MR vergadering
Datum: 26-09-2017
Locatie: personeelskamer BS Neel
Tijdstip: 20.00u-21.30u
Kenmerk: MR 2017/2018/2609/01

Onderwerp
1. Opening/ mededelingen
2. Notulen van de vorige vergadering

3. Ingekomen en uitgegane stukken

4. Planning MR

5. Mededelingen vanuit school,
ouderraad, GMR

6. Zaken die om instemming/ advies
vragen.
Onderlinge taakverdeling binnen de
MR

Uitleg
Cecile is niet aanwezig zonder
kennisgeving
Notulen van de vorige vergadering
heeft niet iedereen ontvangen.
Deze worden doorgestuurd en de
volgende vergadering besproken.
Actiepunten worden wel besproken.
Sylvia Geelen is vanuit de GMR de
contactpersoon voor onze MR.
Ze vindt het geen probleem om een
keer aan te sluiten bij een
vergadering.
Op dit moment zijn er geen vragen
voor Sylvia Geelen. Op het moment
dat we vragen hebben of wanneer
Sylvia zelf aangeeft bij een
vergadering aanwezig te willen zijn
vinden we dat prima.
In de notulen van de GMR stond
het bestuur formatieplan. Hierin
wordt aangegeven dat er weinig
vervangers zijn. Hier komt voorlopig
geen verandering in. Piet vraagt bij
P&O na of mensen vanuit het
middelbaar onderwijs met tweede
graad bevoegdheid les mogen
geven in het basis onderwijs omdat
deze mensen geen baan kunnen
vinden in hun eigen sector.
Karin heeft een planning gestuurd
voor de vergaderingen van de MR
het komend schooljaar. (zie onder
aan deze agenda) We vergaderen
op de data die vooraf zijn gestuurd
bij deze agenda.
Piet informeert ons over:
• De schoolgids: we
stemmen in met de
schoolgids.
• Staking van 5 oktober:
Alle scholen binnen Swalm en Roer
gaan dicht en staken op 5 oktober.
Xavier en Karin willen de rol van
voorzitter op zich nemen.
Marloes wil de functie van
secretaris wel op zich nemen.
We spreken af dat de functie van
secretaris door 1 iemand wordt
vervuld en niet meer door
meerdere.
Deze week wordt met Cecile
besproken wat haar voorkeur heeft.
Voor maandag laten we aan elkaar
weten wie welke functie op zich
neemt. Hier moet voor gestemd
worden.

7. Actiepuntenlijst

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

9. Rondvraag

Begroting MR gelden opstellen.
Piet vraagt of Bart dit nog wil doen.
(zie notulen van de vorige
vergadering).
Schooltijden:
Komend schooljaar wordt er
gekeken naar verschillende opties
voor andere schooltijden.
Hier wordt dit schooljaar een besluit
over genomen.
SKR/ TSO: Piet geeft aan bij SKR
dat het ‘drink beleid’ niet altijd wordt
nageleefd.
Er komt een smoelenboek van de
mensen van de SKR.
Leeswijzer voor het rapport:
Er wordt gevraagd naar een
leeswijzer bij het rapport van de
onderbouw. Piet geeft aan dat dit er
gaat komen. Er wordt ook gekeken
naar de rapporten van de midden
en bovenbouw.
Nieuw MR lid vanuit de
oudergeleding:
• We plaatsen een bericht op
ISY met een oproep
• Leerkrachten benaderen
ouders zelf, met de vraag
of men lid wil worden van
de MR. Piet en Marloes
kijken hier samen na.
Agendapunten voor de volgende
vergaderingen:
• Notulen van de vergadering
van 31-5-2017
• Begroting
• Terugkoppeling vanuit de
TSO
Heeft er nog iemand iets voor de
rondvraag?

Hierbij de geplande data voor de MR-bijeenkomsten van
bs. Neel schooljaar 2017-2018
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