Notulen MR vergadering
Locatie: Kloosterlaan 7E, Schinveld
Datum en tijd: woensdag 01.06.2016
Aanwezig: WG, MK, MvC, JE, CP, TB, GM,
Afwezig: RK

1. Opening;
Voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen van de agenda
Er worden geen extra punten aangereikt.
De notulen van 2.3.16 worden vastgesteld en goedgekeurd.
3. Mededelingen en correspondentie MR
 De factuur voor de cursus gevorderden MR is binnen gekomen en zal worden
betaald.
 Jaarverslag GMR is ontvangen.
 Er is een uitnodiging binnengekomen voor de voorzitter MR met CvB
 Er is een uitnodiging binnengekomen voor 5 juli, betreft de jaarlijkse vergadering
voor alle voorzitters en secretarissen van de MR’ en met de GMR.
4. GMR ingekomen stukken.
 Uitstap leden GMR bekend, inmiddels zijn er nieuwe leden (BSchloesser)
aangedragen.
 De Schoolbegroting 2015-2016 is niet akkoord, GMR heeft nog geen uitleg gekregen,
begroting 2016-2017 binnen dient nog besproken te worden op 9 juni met CvB.
 Jaarplan vergaderdata 2016-2017 uitgereikt
 Diverse bestuursjournalen zijn binnen gekomen en opgeslagen in de dropbox.
 Er is een positieve reactie gegeven mbt het werken met Pro-active, zeer positief
ontvangen, met dank aan GMR (veel minder werk)
 Zie dropbox voor andere binnen gekomen stukken.
5. BMV





Laatste keer op agenda.
Aanpassing Kloosterlaan Er is een patstelling tussen gemeente en BAM. BAM is er op
dit moment even mee getopt.
Hekwerk school is in behandeling. Er kan nu tot nader order niet meer gespeeld
worden want het hekwerk is weg.
Kinderen gaan spelen aan de achterkant van de school. Men gaat kijken hoe de
beweging is. Men wil het achterterrein zo snel mogelijk in gebruik nemen.




De beheerscomissie is actief bezig . Hoe zit het met in gebruik nemen van sportzaal
met huidige gebruikers. Geen les dan(GM)?
Terugblik op bouw BMV . Is men wel/niet tevreden. Er is nog geen evaluatie geweest.
Op zich is de school wel tevreden over het eindproduct.

6. Schoolgids
Praktische data zal worden aangepast. Inhoudelijk nauwelijks iets veranderd. Instemming
voor 1-8-2016 zal worden rondgemaild. Op- en aanmerkingen kunnen naar WG gestuurd
worden en hij zal dan terugkoppeling geven.
7. Presentatie Jaarplan/Schoolplan BS Schinveld
MK geeft een mondelinge toelichting van het jaarplan. Enkele punten worden aangehaald.
Er is een gedragstherapeute in huis gehaald, er is nieuwe methode aangeschaft Kwink > Er is
een klassenthermometer afgenomen. BB groep 1 en 2 krijgen een nieuw instrument op
gedrags-emotioneel vlak. Dat wordt nog bekeken. Men is heel bewust bezig met passend
onderwijs om te kijken waar wij aan de voorkant nog hulp kunnen bieden en waar wij nog
hulp bij nodig hebben. Dit gebeurd middels divers programma´s.
 De school gaat zich meer richten op hoogbegaafdheid. We hebben nog niet echt iets
concreets om mee te kunnen werken.
 Er komt extra ondersteuning voor dyslectische leerlingen.
 Men is voornemens om zorgplan op te stellen.
 Het veiligheidsplan wordt opnieuw bekeken en in orde gemaakt.
 Nieuwsbrief – oudermodule, er wordt gezocht naar een andere manier van
communiceren.
8. Groepsindeling/Formatieplan
Is klaar en zal volgende week aan de leerlingen bekend gemaakt gaan worden. De MR heeft
als eerste de indeling mogen bekijken.
9. Algemene Zaken in en rond school
 WG heeft een vraag over de eindactiviteit. Wie mag komen ?
 WG heeft een vraag over de Belboom. De afbraak is nog niet definitief.
10. Taakverdeling MR 2016-2017
WG stopt dit schooljaar 2015-2016, er wordt gevraagd wie voorzitter wil worden. GM zal de
functie met veel enthousiasme overnemen.
11. Vergaderdata MR 2016-2017
In de maanden sept nov-feb apr-mei-eind juni
Volgende vergadering staat gepland voor volgend schooljaar op 5 oktober om 19.00 uur
12. Afsluiting van het schooljaar
De MR zal dit schooljaar afsluiten op donderdag 30 juni 2016
13. MTO

14. Rondvraag
GM heeft een vraag over de flexwet
3/2/6 oude regeling kon de cao de wet overrulen. Je zit nu echt vast. ???
15. Sluiting
WG sluit voor de laatste keer de vergadering. Wiel bedankt!!

