MedezeggenschapsRaad
Schooljaar 2015-2016
Notulen vergadering
Datum: 23-06-2015
Tijdstip: 20.00-22.30 uur
Locatie: @DeRegenboog

Van Gentlaan 4, 5694 SC Son en Breugel
Uitgenodigd MR
Sven Pekelder (secr.) (SP)
Ruud Schrurs (pen.) (RS)
Monica Langemeijer (ML)
Olga Stoffels (OS)
René van den Hove (vz) (RH)
Mandy Huijser (MH)

Stukken;
- = geen bijbehorend stuk
B = bijgevoegd
T = ter vergadering uitgereikt
R = reeds verstuurd of uitgereikt

Voorzitter vergadering: René van den Hove
Notulist: Sven Pekelder.
Uitgenodigd: Letty Aarts (LA) (afwezig); Hans Fuchs; Teuntje Versluis
Afwezig:

Actie
1

Opening en vaststelling agenda

2

Verslag vorige MR-vergadering
Gearresteerd

3

Openstaande actiepunten
 Continurooster, m.n. hoe te organiseren vanaf het nieuwe schooljaar
Teuntje zal bij een van de andere scholen binnen Platoo, waar het goed geregeld is,
navragen hoe e.e.a. daar is aangepakt.
 Financieel schoolbord positief ontvangen
Stichting leergeld betaald vanaf volgend jaar slechts de helft, de andere helft moet
door de school worden bijgepast. Kan zijn dat we als school de activiteiten moeten
terugschalen. Duidelijk aandacht aan geven: in een van de eerste schoolborden, en op
de informatie-avond. OR moet hiervoor een begroting maken en presenteren.
 Ondersteuningsprofiel (advies) uitkomst overleg 26-03-2015
Ondersteuningsprofiel voldoet momenteel nog aan de huidige vereisten. Teuntje
vraagt Janneke om een korte, schriftelijke evaluatie hoe e.e.a. met de ondersteuning
nu loopt en functioneert.
 Letty/Sven: Onderzoek geeft aan dat eerst buitenspelen en dan pas eten o.a. positief
beinvloed hoeveel er gegeten wordt door kinderen. Het team is hier niet algemeen
enthousiast over.

4

Ingekomen stukken
 geen

5

Agendapunten ter besluitvorming/instemming/advies
 Jaarverslag 2014
 Vakantierooster. Hans presenteert het vakantierooster. Het gepresenteerde rooster
houdt rekening met pieken in het begin en einde van het schooljaar.
Oudergeleding kan zich vinden in de gemaakte keuzes en is van mening dat de gekozen
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6

verdeling recht doet aan de wensen van het team, de cao en het energieniveau van de
kinderen, terwijl het een week buiten de reguliere vakanties oplevert voor de
gezinnen. De MR oudergeleding ziet geen redenen deze week aan te laten sluiten op
een van de andere vakanties.
De MR vraagt aan de directie dit zo spoedig mogelijk te communiceren aan alle
ouders.
Schoolgids. Teuntje licht de concept-schoolgids toe, inclusief een aantal items die nog
moeten worden aangepast/toegevoegd. De MR verleent een voorgenomen
instemming met de schoolgids. Na completering stuurt Teuntje deze rond, tenzij er
opmerkingen zijn wordt de schoolgids definitief.
Activiteiten/jaarplan wordt besproken en na aanpassingen goedgekeurd.

Agendapunten ter kennisgeving
 Janneke Nagel volgt Monica Langemeijer op in de personeelsgeleding van de MR.
 Evaluatie schoolplan. Hans legt in de komende weken de laatste hand aan de
evaluatie. Dit zal per mail aan de MR leden worden rondgestuurd.
 Formatieplan. Hans licht het formatieplan toe.
 Evaluatie algemene ouderavond. Opkomst was niet heel hoog, meeste uit de
onderbouw, sfeer was goed. Algemene indruk is dat dit een fijne manier van
informatie delen is.
 Verbouwing. Teuntje is plannen aan het uitwerken voor een renovatie van (een aantal
delen van) de school, waardoor de uitstraling verbeterd wordt en de ruimtes rondom
de kuil een meer open verbinding krijgen.

7

GMR/WSNS
 Rene licht de actuele punten vanuit de GMR toe, o.a. over passend onderwijs, IB
organisatie, veiligheidsbeleid (dit wordt nu geagendeerd voor een volgende
vergadering).

8

Agendapunten ter brainstorming

Rondvraag
 Sven: Kunnen we als oudergeleding van de MR een keer een demonstratie kijken van
het persoonlijk bekwaamheidsprofiel (Codo) zoals dat voor leraren wordt
bijgehouden? Teuntje zal dat een keer doen als onderdeel van een MR.
Sluiting van de vergadering om 22.28 uur
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