Notulen MR 13-12-2018 - 19.00 UUR Haelen
19.00u – 20.00u MR Haelen in aanwezigheid van Leon
Aanwezig: Veronique, Theo, Pauline, Gilbert, Evelien, Leon, Daniëlle, Kim Hanssen
(clustermanager van Hoera )

19.00 uur

- Notulen vorige keer bespreken
Notulen zijn goedgekeurd.
- IKC: uitleg vanuit jaarplan. (Kim Hanssen
clustermanager Hoera + iemand van oudercommissie
Hoera sluiten aan)
We starten met een filmpje over de IKC gedachte. De
vraag die in het filmpje centraal staat is “Hoe kunnen we
de talenten van kinderen op alle momenten in de IKC
benutten en stimuleren?”
Er zijn al stappen gezet om in ieder geval een KC te
worden.
 De peutersopvang is verplaatst naar de kant van
de kleuters.
 Overdracht van peuteropvang basisonderwijs
wordt nu gedaan met pedagogisch medewerker,
leerkracht en ouders.
Deze ontwikkeling zal worden doorgezet en verdere
stappen zullen volgen. Ouders en PMR gaven aan
enthousiast te zijn over deze ontwikkeling.
Ouders worden te zijner tijd meegenomen in deze
ontwikkeling.
- AVG plan van aanpak
Deze komt minimaal 1 keer per jaar terug op de agenda
van de MR. Dan wordt gekeken wat de stand van zaken
is en of er nog vragen zijn vanuit de MR.
In dit plan staan de punten die dit jaar geregeld moeten
zijn op het gebied van AVG.
Op dit moment zijn nog niet alle
toestemmingsverklaringen getekend. De
toestemmingsverklaringen moeten jaarlijks opnieuw
ingevuld worden. SPOLT heeft een functionaris
aangesteld voor de gegevensbescherming.
- Schoolbegroting
Wordt verplaatst naar 29 januari, omdat deze nog niet
beschikbaar is.
- Vertrek Bart
Leon geeft een laatste stand van zaken, omtrent de
ontstane vacature. De procedure die gevolgd wordt, is
toegelicht. De Mr heeft begrip hebben voor het feit dat

er nog geen duidelijkheid is. De MR is gevraagd om
advies te geven.

- Verhoging vrijwillige ouderbijdrage OR
Bij de jaarvergadering van de OR is voorgesteld om de
bijdrage te verhogen. Dit is de eerste verhoging in 7
jaar. De MR heeft in deze instemmingsrecht. We willen
graag een onderbouwing hiervan. Gilbert neemt dit mee
naar de OR
- Gezamenlijke avond MR-OR?
Dit punt wordt verplaatst naar 29 januari.
- Rondvraag
Pauline:
 Volgende keer rondvraag eerder op de agenda
plaatsen.
 Afsluiting Jeelo: nu op een “lange” dag. Kan dit
anders? Dit wordt besproken in de
kartrekkersgroep. Theo neemt dit mee. Hier
komen we op terug.
 Oudergesprekken november/december?
er zijn momenten waarop alle ouders worden
uitgenodigd. Er zijn keuzemomenten, waarop
gesprekken plaatsvinden op initiatief van ouders
en/of leerkrachten. November is een
keuzemoment.
 Protocol gescheiden ouders: is een stuk voor het
gezamenlijk gedeelte met Horn. Komt de
volgende keer op de agenda.

Vergaderdata dit schooljaar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maandag 17 september
Donderdag 1 november
Donderdag 13 december
Dinsdag 29 januari
Maandag 11 maart
Dinsdag 16 april
Woensdag 26 juni

Actiepunten

Wie

Plan van aanpak AVG op agenda later dit schooljaar
Advies omtrent vacature (uiterlijk 9 januari)
OR vragen om onderbouwing van verhoging
ouderbijdrage

leerkrachten
MR-leden
Gilbert

Veranderen dag afsluiting Jeelo bespreken

Theo

Jaarplanning:
*: I(instemming)/A(dvies)/V(oorbereiding)/T(hema)
Maand
Agendapunten

I/A/V/T*

- Vergaderdata/jaarplanning vaststellen
- Welkom voor nieuwe MR-leden
- Jaarplan (o.a. PBS en Jeelo)

T

1 Nov

-

A
T
T
A

13 Dec

- Schoolbegroting, incl MR begroting
- Gezamenlijke avond OR/MR?

A
A

- Financieel jaarverslag de Leerlingst

A
A
A
A
A

17 Sept

29 Jan

Speerpunten in keuzes schoolbegroting bespreken
Jaarplan (o.a. PBS en Jeelo)
Continue-rooster
IKC

- Schoolbegroting, inclusief MR begroting

11 Maart

-

Evaluatie schoolontwikkelplan
Pestprotocol
Ouderbetrokkenheid
Gezamenlijke avond OR/MR?
Vakantieplanning
Communicatie

I
T

16 April

- Inzet formatie en samenstelling van de groepen
(bespreken uitgangspunten)
- Mobiliteit, gevolgen, formatieoverzicht
- Concept schoolgids en opstellen/ aanpassen MR-deel
- Evaluatie schoolontwikkelplan

A
A
I
T
A

26 Juni

-

T
T
A
I
I
A

Evaluatie schoolontwikkelplan
Vergaderdata/jaarplanning vaststellen
Vaststelling schoolgids
Jaarverslag school
Communicatie
Formatie

