Medezeggenschapsraad BS Schinveld

Notulen MR vergadering
Locatie: Kloosterlaan 7E, Schinveld
Datum en tijd: 1.3.2018 om 19.30 uur
Aanwezig: GM, MK, MV, CP, TB
Afwezig: RK, JE
1. Opening
GM opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
2. Vaststellen van de agenda
Vanaf de volgende vergadering zullen we de GMR notulen standaard op de agenda zetten.
3. Vaststellen van de MR-notulen van 11-10-2017
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
4. Mededelingen en correspondentie MR
• Geen ingekomen post.
• We gaan toch dropbox weer gebruiken.
5. GMR (ingekomen stukken en mededelingen)
• Jaarplan GMR
• GMR Thema avond donderdag 15 maart. Onderstaande MR leden hebben zich
opgegeven voor:
CP workshop 1 Taakbeleid + workshop 2 Schoolbegroting
GM workshop 2 Schoolbegroting en workshop 3 Strategisch
beleidsplan door het CvB
JE navraag doen, MV zal de aanmeldingen in orde maken.
• Vacature verkiezingen GMR ( verder geen interesse vanuit deze MR)
6. Directeurenoverleg 20.2.2018
• TB legt uit hoe de avond is verlopen. Uit het ambitieverslag is het volgende punt
opgepakt. Aan het einde van deze MR vergadering gaan we kijken naar de volgende
vergadering om te kijken of er plaats is voor een soort brainstormsessies.
• Vensters PO, de MR leden is gevraagd de website te bekijken voor de volgende keer.
Wat kom je tegen etc. MK geeft groen licht als ze er klaar voor is en de website ook
zodanig is ingericht. GM vraagt of dit een regelmatig terugkerend punt is.
7. Ouderbijdrage
MK vraag of de Ouderbijdrage verhoogt kan worden met € 2,50 per kind. Reden voor deze
verhoging is om de betaling via ISY te laten verlopen. Deze manier van betaling zou veel
makkelijker voor de ouder en de school zijn. Kosten van Isy worden verdeeld over de
ouderbijdrage. Er komt dan een Link via IDeal.

De mogelijkheid voor gebruikmaking Stichting Leergeld wordt al bij eerste aanmelding
aangegeven en er wordt ook altijd nog een reminder verstuurd. De school zal hier nog meer
aandacht aan besteden en laagdrempeliger maken. MRO heeft Instemming verleend
8. Algemene zaken in en rond school
• De Rotary Club Brunssum Onderbanken is op bezoek geweest. De inrichting Vide
ontbreekt nog. Deze ruimte moet geschikt worden gemaakt voor jong en oud. Door
middel van kennis nemen van je eigen omgeving. Leerlijn Bewonderbanken. Men is
op zoek naar een structureel aanbod van activiteiten die op de vide ten uitvoer kan
worden gebracht. Door de bieb, heemkunde en school. De Interesse is gewekt en
diverse lijntjes zijn uitgeworpen. Dit punt zal op de agenda van de Rotary komen en
de school krijgt hier een terugkoppeling van.
• GM vraagt of de Lions Schinnen Onderbanken is benaderd. Hier zal MK nog wat mee
doen. We zullen dit even achter de hand houden. We kunnen hen misschien voor
andere projecten binnen de school benaderen.
• Ecsplore. Gesubsidieerd project vanuit de Gemeente en Provincie. Zij doen
activiteiten in het kader van beweging en gezonde voeding. Smart en fit week.
Groepen 3 t/m 8 zullen hieraan meewerken. Dit zal ook via de nieuwsbrief in Isy
uitgelegd worden. In week 10 wordt er al mee gestart.
• Meetpoint carnaval. Niet meer binnen op school. Dit ivm vloer etc. Bij Meetpoint
kun je gebruik maken van een kant en klare carnavalsruimte.
• GM vraagt hoe het gesteld is met de veiligheid rondom school? Ism met
politie/wijkagenten is een ochtend georganiseerd met controle “Samen met de
kinderen”. Als zeer positief ervaren. Er zal nog een volgende keer komen. Maar dan
op een ander tijdstip. Rondom starttijd school met behulp van groep 6.
• Community of practises. Mensen van Rots en water hebben nog een sessie gehad.
Kan er een link gelegd worden met Kwink. Buitenspelen is belangrijk. Wat is nu het
echte probleem. ? Er zal bij de kinderen (onderbouw) geïnventariseerd worden wat
de kinderen zelf vinden van het buitenspelen. Wordt vervolgt.
• Gemeente Beekdaelen . De agenda is bepaald en er is overleg geweest. Het was zeer
interessant. Iedereen heeft 5 minuten verteld over de eigen school, leergelden
worden behouden, logopodie NT2 leerlingen (wat wil je behouden en wat niet) Er
komt een vervolg overleg met directeuren en beleidsmedewerkers.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
GM stelt een vraag over de privacy Wet GDPR wet. Dit blijft voor de scholen nog wel een
moeilijk en grijs gebied.
10.Sluiting
Volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 23 mei om 19.30 uur.
Met vriendelijke groet,
Melanie Verbeek-van Cleef
Secretaris

