Medezeggenschapsraad BS Schinveld

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

Onderbouw, Voorste Bosweg 4
Woensdag 24-06-2015 om 19.00 uur
W. Goertzen, M. v. Cleef, C. Postuma, , J. Ederer, A. Koster,
M. Kleinen

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen van de agenda
Als extra agendapunt wordt toegevoegd Verkiezingen MR.
3. Vaststellen van de MR-notulen van 15-04-2015
Het agendapunt van de evaluatie van de MR wordt verplaatst naar volgend schooljaar. Het
jaarverslag zal vanaf komend schooljaar na elke vergadering worden bijgewerkt.
Er was afgesproken dat er in de nieuwsbrief een verwijzing naar de agenda en de notulen van de MR
zou komen te staan. M.K. zal ervoor zorgen dat dit de eerstvolgende keer zal gebeuren.
De notulen van 15-04-2014 zijn goedgekeurd en zullen op de website van school worden geplaatst.
Ook zullen ze gemaild worden naar de GMR.
4. Mededelingen en correspondentie MR
Alle medezeggenschapsraden hebben van basisschool De Wegwijzer een mail ontvangen om
gezamenlijk een statement te maken naar het CvB toe in verband met de voorlichting en afhandeling
van de schoolbegrotingen en de behandeling van het CvB in deze zake. W.G. zal een mail sturen naar
de MR van De Wegwijzer dat wij mee zullen doen aan het maken van een statement, waarbij wel
rekening gehouden moet worden dat het CvB a.i. is en per augustus stopt.
5. GMR (ingekomen stukken en mededelingen)
De directie heeft een positief gevoel bij de twee nieuwe leden van het CvB. Zij zullen nog steeds veel
moeten veranderen.
Op de schoolbegroting staat dat de school van de lumpsum gelden 5000 euro per leerling ontvangt.
Op de site van het ministerie staat 6100, waar blijft het resterende bedrag? Dit punt zal worden
ingebracht bij de GMR.
De laatste GMR vergadering van dit jaar is voor de voorzitter en secretaris van elke MR, W.G. en A.K.
zullen hierbij aanwezig zijn. Deze zal plaatsvinden op 30 juni 2015.

6. BMV
De BMV heeft zijn hoogste punt bereikt. Over de speelplaats wordt nog vergaderd, deze moet nog
een concrete vorm krijgen. Hiervoor is een firma benadert en deze regelt een subsidie voor het
maken van een visie en een tekening. In deze vergadering is ook gepraat over het meenemen van
oude toestellen. Er zal worden bekeken of dit voordeliger is.
In de vergaderingen wordt een gezamenlijke visie ontwikkelt die wordt afgestemd met
peuterspeelzaal, bibliotheek en school. Vanuit deze visie zullen activiteiten en doelen voort vloeien.
7. Schoolgids 2015-2016
De schoolgids is momenteel nog niet helemaal af en zal daarom via de mail worden aangeleverd.
Deze zullen alle leden lezen en in een mail naar W.G. worden eventuele opmerkingen gestuurd. Hij
zal deze opmerkingen gezamenlijk aanleveren bij M.K. Hierna zal W.G. het instemmingsformulier
ondertekenen en naar M.K. brengen.
8. Presentatie Jaarplan/Schoolplan BS Schinveld 2015-2016 (bijlage 05-08)
Het jaarplan en het schoolplan van Basisschool Schinveld zijn geëvalueerd. Afgezien van een aantal
kleine aanpassingen is het schoolplan goedgekeurd.
9. Groepsindeling/ Schoolorganisatie 2015-2016
De groepindeling voor het volgende schooljaar is als volgt:
Groep 1
Groep 1/2 a
Groep 1/2 b
Groep 1/2 c
Groep 3 a
Groep 3 b
Groep 4
Groep 5 a
Groep 5 b
Groep 6
Groep 7
Groep 7/8
Groep 8

Lily Camps
Lia Hermans/ Sonja Raven
Carolien Postuma/ Sonja Raven
Laura Mullerij
Vivian Theunissen
Truus Ramakers/ Lily Camps
Martine Könings/ Monique Kraanen
Helga Pakbier/ Henk Gabriël
Monique Gordebeke/ Henk Gabriël
Olga van der Naald/ Ingrid Marban
Richard van Genechten/ Ron van Wessel
Wendy Janssen
Jacqueline Ederer/ Anja Koster

Daarnaast gaan er 3 leerkrachten met pensioen en Touda zal vertrekken naar Bs. Fatima
10. Algemene zaken in en rond school
John Theunissen heeft hartklachten en hij zal daardoor langdurig afwezig zijn. Vanaf heden is er een
vervanger .

11. Vergaderdata MR 2015-2016
De precieze data van de vergaderingen zullen na elke bijeenkomst worden besproken. De maanden
zoals genoemd in het activiteitenplan zullen hierbij worden aangehouden.
12. Afsluiting van het schooljaar
Als afsluiting van het schooljaar en om afscheid te nemen van 2 MR leden zal er een etentje
plaatsvinden bij La Storia in Brunssum op vrijdag 2 september 2015.
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 9 of 16 september 19u Basisschool
Schinveld locatie onderbouw.
13. MR verkiezingen
Er zullen MR verkiezingen worden gehouden, nadat duidelijk is wie er van de personeelsgeleding zal
bijkomen.
Na de zomervakantie zal elke ouder over de MR verkiezingen worden geïnformeerd middels de
nieuwsbrief.
14. Rondvraag
In het dorp wordt gezegd dat de BMV wordt opgeleverd voor de kerst, klopt dit?
Het personeel is momenteel al bezig met het inpakken van de spullen die in het tweede halfjaar van
school nodig zijn. In de kerstvakantie zal dan verhuisd worden en hierbij moet het personeel
aanwezig zijn om hun eigen klas in te richten.
15. Sluiting
Een fijne vakantie voor iedereen!
Met vriendelijke groet,

Anja Koster
Secretaris

