Basisschool De Hovenier
Sportlaan 7
6065 AJ Montfort
tel. 0475-549017
fax. 0475-549018

Verslag MR-vergadering dinsdag11 oktober 2016

Aanwezig: Huub Hoogtanders (voorzitter),Els Breukers, Ronald Dijke,Willem van Pol, Marlies Mom, Joost Marx
(notulist),Frauke Janzon, Petra Schmitz, Debbie Curfs, Jacqueline Köke
Afgemeld:

1. Opening

Huub opent de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Heet tevens Jacqueline welkom bij de
eerste MR vergadering en Petra als nieuw MR-lid.

2.Vaststelling agenda

Agenda is vastgesteld zonder toevoegingen

3. GMR nieuws

Vorige week eerste GMR vergadering
Zoals altijd enkele mededelingen van Jos de Vriend
- Erik Hendricks gaat weg bij de stichting als stafmanager financiële administratie
/ bedrijfsvoering.
- 2,5 daagse voor directeuren van de stichting. Er is aandacht geweest voor socratische
gesprektechnieken.
o Koersplan is aan de orde geweest; is niet terecht gekomen waar het hoort: de werkvloer.
Er is een plan opgezet om dit koersplan te implementeren bij de teams.
Van de opbrengsten worden posters gemaakt en deze komen op te hangen binnen de
school.
o Verder is het Rijnlands denken/organiseren aan de orde gekomen. Dit is de tegenhanger
van het Angelsaksisch denken.
Rijnlands is vergelijkbaar met “Bottom up”, op basis van vertrouwen etc.
- Verder is de vorm/werkwijze van het directie overleg besproken; wordt op een meer efficiënte
manier vormgegeven.
Synergie school -> opening as vrijdag. Extra mogelijkheid om als teams te gaan kijken

Diverse scholen zijn in de zomervakantie “gepimpt”. Vincent van Gogh krijgt een nieuw gebouw.
Wijzigingen in de ondersteuning vanuit de stichting.
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Asielzoekers: Indien er asielzoekers zich melden bij één van de basisscholen, dan moet deze
doorverwezen worden naar de 3 aangewezen scholen binnen de stichting.
16 november Themabijeenkomst: thema ouderbetrokkenheid
Voor leerkrachten + ouders. Van 14.00 tot 16.00
Locatie Forum in Roermond.

Nieuw onderdeel van de inspectie voor het onderwijs: psychosociale arbeidsbelasting
Gezamenlijkecommunicatie; werkbelasting, relatie team onderling en team met directie
Nieuwe leden voor RvT; 3 vacatures en 7 sollicitanten.
Na benoeming van de nieuwe leden zal er een overleg plaatsvinden met GMR en RvT.

GMR moet verkiezingen gaan houden. Voorzitter en secretaris zijn niet herkiesbaar. Er zijn voornamelijk
GMR leden nodig voor de personeelsgeleding.
Er komt weer een basiscursus voor MR leden. Er zijn 2 avonden:
26 oktober in Roermond en de 2edatum is even niet duidelijk. Beide zijn in Roermond.
Els geeft dit door aan Petra

4.Toelichting bevoegd gezag

Gestart met snappitt: verwerking van diverse vakken op de tablet
nog zoekende naar invulling
COP’s -> blijft doorlopen.

Overdracht met Ine is goed en prettig verlopen.

5. Vaststellen notulen vorige vergadering.
Na correctie enkele taalfouten vastgesteld.

N.a.v. actiepunten:
Budget MR nog niet duidelijk -> Jacqueline vraagt dit na.

6. Vaststellen vergaderschema 2016-2017

13 december; concept begroting, info teldatum, zorgplan (o.v.b.)
31 januari; begroting (definitief); veiligheidsplan, ARBO plan?
14 maart; Verkiezingen MR; tussentijdse evaluatie schoolresultaten + jaarplan; concept vakantierooster
+ concept formatie
16 mei; definitieve vakantierooster; concept jaarplan + schoolgids, definitief formatieplan
4 juli; evaluatie jaarplan, 1e vergadering 2017-2018 plannen, schoolgids, jaarkalender 2017-2018
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7. Rondvraag & sluiting
Marlies: Er is nog geen overleg geweest tussen MR en KOM. Marlies neemt hierover contact op
met Gerda Coenen.

N.a.v. het nog beschikbare bedrag ontstaat er een gesprek over een info avond voor ouders
over Snappitt.
Enkele MR-leden gaan op zoek naar info en/of mogelijke gespreksthema’s en koppelen dit terug
(op korte termijn) met Debby.
Anna en Ivy zijn op studiereis geweest naar Zweden namens De Hovenier. Diverse scholen
bezocht en diverse IKC’s (Integraal Kind Centrum).
Petra: Loterij Jantje Beton vanuit school? Was niet bekend gemaakt op ISY.
Jacqueline trekt dit recht.

Petra: Klasdojo: Herkenbosch gebruikt dit. Een veilige schoolomgeving om kennis te maken met
social media.
Joost: website koersplan + veiligheidsplan horen niet onder de noemer MR
Petra staat nog niet als MR lid erbij.

Willem: Gegevensbescherming. Is daar iets voor geregeld vanuit de stichting? Jacqueline vraagt
dit na.
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