Notulen MR bijeenkomst Basisschool Schinveld
Locatie:
Datum en tijd:
Aanwezig:

Onderbouw, Voorste Bosweg 4
Dinsdag 10-9-2014 om 19.00 uur
M. v. Cleef, C. Postuma, M. Jorritsma, J. Ederer, A. Koster,
M. Kleinen, W. Goertzen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen van de agenda
Naast de vaststaande agendapunten zijn er enkele aanvullende punten, namelijk
verschillende ingekomen stukken van de GMR en herhaling van het punt
groepsindeling/formatie 2014-2015.

3. Vaststellen van de MR-notulen van 10-06-2014
De notulen worden, na goedkeuring, gemaild naar beheerder van de internetsite van
Basisschool Schinveld en naar de GMR. Daarnaast moet ook het jaarverslag naar de
beheerder van de internetsite van school gestuurd worden.
Onderaan de notulen van elke MR vergadering wordt een actielijst toegevoegd waarin kort
de uit te voeren taken van elk MR lid voor de eerstvolgende vergadering genoemd worden.

4. Mededelingen en correspondentie MR
De regiobijeenkomsten zullen bij toerbeurt door 2 afgevaardigden bezocht worden. Elke
laatste GMR vergadering van het schooljaar zullen door de voorzitter en secretaris bezocht
worden.
Aan de GMR regiobijeenkomst op 16 oktober zullen M.J, en C.P. als vertegenwoordigers van
de MR deelnemen. M.v.C zal beide leden aanmelden en A.K. zal het aanmeldingsformulier
mailen.
Andere bijeenkomsten van de GMR zijn op 12 maart (regiobijeenkomst) en 30 juni
(bijeenkomst voor voorzitters en secretarissen).
Dit schooljaar worden er door de GMR verschillende cursussen aangeboden, namelijk een
basiscursus (03-11-2014/04-11-2014), een cursus gevorderden (13-04-2015) en een cursus
over de nieuwe cao (26-01-2015). De basiscursus zal worden bezocht door J.E.(03-11-2014)
en C.P. (04-11-2014). M.v.C zal de beide MR leden opgeven voor de basiscursus.
De eerstvolgende vergadering zal worden gekeken of er deelnemers voor de cursus
gevorderden en de cursus over de nieuwe cao zijn.

5. BMV
Doordat er een nieuw ontwerp van de BMV gemaakt is en daar ook andere kosten aan
verbonden zijn, wordt de bouw van de BMV uitgesteld. De gemeenteraad moet dit nieuwe
ontwerp goedkeuren. Toch wordt er momenteel wel gekeken naar de inrichting van het
gebouw door de verschillende partijen. Daarnaast gaan de BMV vergaderingen ook gewoon
door.
Op 29-11-2014 is er tussen 16-19u een bijeenkomst voor buurtbewoners in het
gemeentehuis, waarbij uitleg wordt gegeven over het nieuwe ontwerp en het effect voor de
buurtbewoners van dit nieuwe ontwerp.

6. Schoolgids 2014-2015
De schoolgids is door alle leden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter.

7. Presentatie Jaarplan BS Schinveld 2014-2015
Het jaarplan is nog in wording, wanneer dit klaar is zal het door de directeur gemaild worden
naar het mailadres van de MR. De secretaris zal ervoor zorgen dat dit naar de leden van de
MR wordt gemaild. Het jaarplan wordt in de eerstvolgende vergadering besproken.

8. Groepsindeling/ Formatieplan 2014-2015
De juiste groepsindeling met betrekking tot leerkrachten zal worden verwerkt in de notulen
van de vorige bijeenkomst. Raad van toezicht heeft beloofd dat ze niets in het lopende
schooljaar veranderen.

9. Algemene zaken in en rond school
In het nieuwe schooljaar heerst er in en rond de school een stuk meer rust. Het is een
eenheid geworden en dat is voor alle partijen fijn om te constateren.

10. Vergaderdata MR 2014-2015
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 12 november 19.00 uur
locatie onderbouw.

11. Afsluiting met MR leden
Om het afgelopen schooljaar goed af te sluiten zal er een etentje plaatsvinden
op 19-09-2014 om 19.30u bij La Storia, Lindeplein 16 in Brunssum.

12. Rondvraag
Er waren geen vragen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Met vriendelijke groet,
Anja Koster
Secretaris

Actielijst:
Mail GMR sturen naar M.J.
Mail sturen etentje
Jaarplan mailen naar MR mail
Mailen jaarplan naar MR leden
Notulen mailen naar beheerder site en GMR
Opgeven basiscursus J.E. en C.P.
Agendapunt cursusaanbod cao en
gevorderden toevoegen
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