Notulen MR 16-04-2019 - 19.00 UUR Haelen
Aanwezig: Veronique, Theo, Daniëlle, Leon, Pauline, Evelien, Gilbert
Afwezig: 19.00u – 20.00u MR Haelen in aanwezigheid van Leon
20.00u – 21.00 u MR zonder aanwezigheid Leon

19.00 uur

- Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
- Rondvraag
Gymzaal Nunhem. Er is veel materiaal afgekeurd. Moeten we daar
als MR iets mee? Ja dat is zeker belangrijk. Leon is hier samen
met Ralf Maes al mee bezig. Dit wordt met de gemeente opgepakt.
Leon komt hier nog op terug.
Wanneer wordt bekend wanneer de studiedagen zijn? Het
vakantierooster staat nu op ISY.
Hoe komen we tot een rondvraag? Van tevoren sturen en dit wordt
opgenomen in de notulen. Wat kleinere zaken kunnen mondeling.
- Actielijst
Komt terug in de agendapunten. Dit punt wordt voortaan meteen na
de notulen gezet.
- Inzet formatie en samenstelling van de groepen mobiliteit,
gevolgen, formatieoverzicht (bespreken uitgangspunten)
Leon heeft in een schema weergegeven hoe het proces van
formatie, mobiliteit en samenstelling groepen werkt binnen SPOLT.
Leon licht dit schema toe. Verder is het allocatiemodel en de route
van mobiliteit uitgelegd. Vanuit deze informatie is er een korte
uitleg geweest over de overgang van ’18 – ‘19 naar ’19 – ’20.
Er wordt nog een vraag gesteld over de groepsindeling. De vraag is
of ouders hierin nog hun voorkeur uit mogen spreken. Dit mag
altijd, maar dit moet wel onderbouwd worden. En hier kan echter
niet altijd rekening mee gehouden worden.
Wanneer de groepsindeling bekend is, zullen we als MR een extra
vergadering inlassen.
- Concept schoolgids en opstellen/ aanpassen MR-deel
Het concept wordt uitgedeeld. MR gaat deze kritisch doorlezen en
op- of aanmerkingen worden doorgegeven. Dit agendapunt komt
terug op de volgende vergadering.
- Ouderbijdrage
Gilbert heeft het document met onderbouwing van OR gemaild.
Er zijn nog een aantal zaken niet helemaal duidelijk.
We nodigen de volgende vergadering een lid van de OR uit om
toelichting te geven over de zaken die nog niet duidelijk zijn.
- Impulsklas
De subsidie hiervoor is toegekend. Leon is bezig samen met Op de
Tump om de Impulsklas op te zetten.
De gestelde vragen zijn door Leon beantwoord.
- Gezamenlijk stuk MR
Door de verandering in leidinggevende functies in Horn en Haelen,

gaan we dit nu niet voortzetten.
We zetten het punt communicatie op de agenda voor volgend jaar.
- Ouderbetrokkenheid.
De driehoeksgesprekken worden als prettig ervaren.
Het recept blijft een lastig onderdeel om in te vullen. Er wordt nog
gemist dat dit tijdens een driehoeksgesprek terugkomt. Verder
wordt er geopperd om de doelen visueel te maken in de klassen.
Dit wordt meegenomen naar het team.

20.00 uur

- Huishoudelijk reglement MR
De laatste versie van het huishoudelijk reglement wordt naar de
MR-leden gestuurd. We gaan dit kritisch bekijken en we zetten
deze voor volgend schooljaar op de agenda.

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

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

Actiepunten

Wie

Plan van aanpak AVG op agenda volgende vergadering.
Concept schoolgids doorlezen + op- of aanmerkingen
doorgeven.
Vraag opstellen voor OR
Voorstel datum extra vergadering MR
Ouderbetrokkenheid (recept) terugkoppelen in het team
Huishoudelijk reglement MR doornemen

PMR
MR-leden
PMR
Leon
Daniëlle
MR-leden

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

I/A/V/T*

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

T

1 Nov

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

A
T
T
A

13 Dec

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

A
A

29 Jan

- Financieel jaarverslag
- Evaluatie schoolontwikkelplan
- Pestprotocol

A
A
A

11 Maart

- Vakantieplanning
- Communicatie
- Financieel jaarverslag de Leerlingst
- Begroting
- Ouderbetrokkenheid

I
T
A
A
A

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

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

T
T
A
I
I
A

