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

Verslag MR-vergadering dinsdag 19 juni 2018
Aanwezig:
Afgemeld:
Gast:

Huub Hoogtanders (voorzitter), Joost Marx (notulist), Petra Schmitz, Jacqueline Köke, Ronald
Dijke, Marlies Mom, Willem van Pol,
Frauke Janzon, Debbie Curfs
Evelien, Mieke Anne

Actiepunten
Gemaakt op

Voor
wanneer
Volg. Verg.

9-5

Door wie uit te
voeren
Huub &
Jacqueline
Huub -> Willy
Maas
Huub

23-5

Jacqueline

z.s.m.

12-03
9-5

22-5
z.s.m.

Korte omschrijving
Status protocollen en andere stukken. Wat is actueel
en wat niet?
Sharepoint omgeving MR, wat is de status?
Navragen bij stichting of Debbie en Frauke tijdelijk
vervangen mogen worden in MR
Communicatie omtrent schooltijden op ISY
Jaarplan
Schoolgids

1. Opening
Welkom
2. Vaststelling agenda
Agendapunt omtrent incident wordt tussengevoegd tussen punt 4+5.
Verder agenda vastgesteld
3. GMR nieuws
Gisteren vergadering geweest. Vastgestelde notulen zijn nog niet beschikbaar op het moment
van deze vergadering.
In de tijd tussen vorige MR vergadering en deze is er van de GMR geen verdere info gekomen.
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4. Toelichting bevoegd gezag
Formatie:
Inmiddels zijn 2 vacatures ingevuld. Huidige LIO voor groep 6 en vanuit de mobiliteit binnen de
stichting komt een leerkracht voor groep 7/8
Er zijn enkele nieuwe leerlingen.
Zwangerschapsvervanging voor groep 4 (tot kerst) wordt gedaan uit flexpool. Is als aanvulling op
vaste leerkracht.
Vakantierooster
Vastgesteld
Jaarplan
Vorige jaarplan is niet met team geëvalueerd. Dus niet geheel transparant. Daarom ook
onduidelijkheid omtrent jaarplan van het nieuwe jaar.
Als herhaling wederom veel onduidelijkheid door het niet concreet benoemen van doelen.
Dit jaarplan is tot stand gekomen op de laatste studiedag. Veel besproken maar het gros niet tot
in detail.
Wordt niet vastgesteld. Komt terug in september tijdens de 1e MR vergadering.
Schoolgids
Streven om voor de vakantie in orde te hebben. Alle informatie is voorhanden. Nu echter nog
niet gereed.
Inspectiebezoek
Enkele weken geleden inspecteur op bezoek voor een stelselonderzoek. Dit betekent dat er één
specifiek thema bekeken wordt. In dit geval was het thema dyslexie;
Hele morgen, niet in de klassen. School heeft relatief laag aantal leerlingen met dyslexie.
Daarom veel aandacht voor signalering.
Hier komt geen rapportage of oordeel van. Is onderdeel van een landelijk onderzoek “de staat
van het onderwijs”.
BHV oefening
Donderdagochtend ontruimingsoefening. Goed verlopen. Positieve feedback van vetranet.
Deze oefening was aangekondigd. Er zal komend schooljaar meer dan 1 oefening plaats vinden.
Toegevoegd agendapunt:
Incident 14 juni
School heeft vastgesteld veiligheidsplan. Doelstelling van dit plan is om preventieve en curatieve
maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. Jacqueline geeft aan dat na
afloop van het incident op donderdag 14 juni het veiligheidsplan gevolgd is. MR constateert dat
de rest van het plan in andere situaties echter niet gevolgd is.
MR brengt het advies uit om externe expertise in te schakelen om management en team te
ondersteunen in de huidige situatie.
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Jacqueline neemt morgen (20-6) contact op met externe expertise. Doel is om voor het
weekend verder communicatie uit te laten gaan.
5. Vaststellen notulen vorige vergadering.
Na het verbeteren van één taalfoutje zijn de notulen vastgesteld.
Actiepunten van vorige notulen:
Financieel verslag nog niet gereed.
Sharepoint: Huub nog niet gevraagd
Schooltijden: Zijn nog niet gecommuniceerd.
6. MR-verkiezingen
Willem en Anne zijn gekozen door ouders.
Evelien komt als opvolger van Huub.
Ronald en Huub beide aanwezig voor de laatste vergadering.
Huub bedankt Ronald voor alle inzet en kritische blik.
Marlies bedankt Huub voor zijn inzet.

7. Rondvraag & sluiting
Eerste MR vergadering nieuwe schooljaar
Donderdag 30 augustus 2018 om 19.30
Marlies verzorgt de eerste agenda.
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