Agenda MR vergadering

Datum bespreking: 31-10-2017
Plaats bespreking: Rijen
Aanwezig: Herman, Claudia, Mieke, Joris,
Sven, Karin en Amy

Opgesteld door: Karin Leeggangers en Amy van Beers
Afwezig :

Punt.: verslag:
1
Opening 19.00u
2

3
4

Uit de vorige notulen:
Vragen aan Esther welk onderzoek er afgenomen wordt. Deze vraag
wordt bij Evelien neergelegd.
Esther, Margriet uitnodigen breinbrekers, bij-werkers. Dit gaan we
dit jaar niet meer doen omdat Esther afwezig is en Margriet met
zwangerschapsverlof gaat. Wie gaat Margriet vervangen? Dit punt
komt terug op de volgende vergadering. Ook vragen we aan
Margriet een evaluatie van hoe de nieuwe manier van werken met
de breinbrekers/ leerlab is gegaan.
Kader levensbeschouwelijke identiteit navragen
Dit komt terug in een studiemiddag voor de leerkrachten en de
leden van de MR krijgen dit stuk van Herman.
De notulen zijn door iedereen goedgekeurd en komen op de website.
Ingekomen post / mededelingen
Er is een nieuwe enveloppe aangemaakt.
Huisvesting/ leerlingaantallen
Tijdens de commissie vergadering is vermeld dat er ruimte(s) leeg staan bij
Humanitas. Er gaat gekeken worden wat de mogelijkheden zijn in de ruimtes van
Humanitas. Herman en Arnoud hebben volgende week maandag een afspraak
met de ambtenaar van de wethouder over hoe nu verder met de eventuele
bouw. Uit onderzoek is gebleken dat er geen ruimte is op eigen terrein om bij te
bouwen. Ze zullen ook samen met de ambtenaar naar de ruimtes van Humanitas
kijken. Inmiddels is het ook duidelijk dat de sporthal op de huidige plek wordt
terug gebouwd.
De leerlingenaantallen zullen stabiliseren. De prognose voor 1 oktober 2018
staat op 5 kinderen minder. Dit heeft o.a. te maken met leerlingen die verwezen
worden naar een andere school of verhuizen. We moeten erop alert zijn wat
onze parels zijn en dit naar buiten brengen.

actie:

5

Begroting
Herman heeft dit toegelicht. We dienen een begroting in met een
begrotingstekort.
De belangrijkste posten zijn de huur van de dependance, het onderhoud en het
ziekteverzuim. De begroting gaat naar de GMR en geeft daar advies op. Wij
krijgen de begroting ter inzage.
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RI&E+ Ziekteverzuim
Toelichting door Herman.
Herman mailt de stukken van de RI&E door. Dit komt terug op de volgende
agenda.
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GMR
Notulen van 18-9 in de bijlage. Geen vragen hierover.
De MR is de achterban van de GMR. De GMR moet ons raadplegen. Hierover
moeten afspraken gemaakt worden.
We vragen aan de GMR of ze een jaarplanning hebben zodat wij tijdig weten wat
er op de agenda staat en waarover wij eventueel over mee kunnen denken als
achterban.
Evaluatie Kinderstralen
Hoe loopt het tot nu toe?
In de nieuwsbrief was aan ouders gevraagd hun ervaring per mail te delen over
Kinderstralen. Hierop zijn twee reacties gekomen. De punten die hieruit
gekomen zijn heeft Evelien met de coördinator van Kinderstralen besproken.
We vragen Evelien of zij aan Kinderstralen wil vragen een stuk te schrijven voor
in de Nieuwsbrief waarin de aandachtspunten worden toegelicht.
Ouderbetrokkenheid 3.0
Binnenkort gaat wordt het ouderportaal geopend voor ouders. Er komt een
informatiebijeenkomst. (donderdag 9 november 19.30-20.30)
Daarnaast zijn we nog druk bezig met het keurmerk, het is nog niet duidelijk
wanneer deze aangevraagd gaat worden.
Continurooster
Dit willen we terug laten komen in het oudertevredenheidsonderzoek. Mocht dit
niet kunnen in het oudertevredenheidsonderzoek gaan we dit op een andere
manier onderzoeken.
Rondvraag
Joris: Gaan jullie staken in november? Dit is nog niet bekend.
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Agenda punten / ACTIELIJST
RI&E doorsturen
Navragen welk oudertevredenheidsonderzoek wordt afgenomen bij Evelien
(Komt het continurooster hier in terug)
Jaarplanning aan de GMR vragen (Nova, Femke)
Vragen aan Herman/ Margriet voor een evaluatie breinbrekers/ leerlab voor in
de nieuwsbrief
Vragen aan Evelien dat Kinderstralen een stuk schrijft voor in de nieuwsbrief
zodat de aandachtspunten die uit de evaluatie gekomen zijn worden toegelicht.

Herman
Amy
Amy
Claudia
Claudia

