Notulen MR vergadering
Locatie: Onderbouw, Voorste Bosweg 4
Datum en tijd: woensdag 10.11.2015 (2e vergadering)
Aanwezig: WG, MK, MvC, JE, CP, TB, GM, RK

1. Opening
WG opent de vergadering. De 3 nieuwe leden worden aan elkaar voorgesteld. Het betreft
Thijs Beckers, Georg Mullen (beide ouders) en Rene Kicken (leerkracht)
2. Vaststellen van de agenda
MK extra punt – Gewijzigde schooltijden (wordt punt 8a)
MvC extra punt - Cursus Financiën en Begroting (wordt punt 8b)
3. Vaststellen van de MR-notulen van 09-09-2015
Goedgekeurd en vastgesteld.
4. Mededelingen en correspondentie MR
 Ontvangen bestuursjournalen Movare. We zijn blij met deze documenten. Het geeft net iets
meer inzicht en duidelijkheid over bepaalde zaken. Ze worden met interesse gelezen.
 Opvang vluchtelingen op school. Wij mogen geen kinderen aannemen die de NL-taal niet
beheersen. Het betreft 1 gezin, dat al een jaar in Schinveld woont . Zij zijn statushouders.
e
 Informatie over Strategisch Beleidsplan. 2 sessie i geweest en wordt als zeer positief
ervaren, de samenwerking is goed (het betreft diverse directeuren, mensen van
bestuursbureau etc.)
5. GMR (ingekomen stukken en mededelingen)
Conceptversie evaluatie en toekomstperceptie van de Min-max contracten. Hierover is kort
uitleg gegeven.
6. BMV
Eind deze week (13.11) wordt de BMV bouwtechnisch opgeleverd. Ze Liggen op een week na
nog op schema. Er zijn wat kleine aanpassing van bouwtechnische aard die nog uitgevoerd
dienen te worden.
Er zal een beheerscomissie (verantwoordelijk voor de coördinatie ) komen ivm activiteiten
die de gebruikers van de BMV hebben. Evenementen dienen allemaal formeel aangevraagd
te worden bij de gemeente.
Het buitenterrein moet nog bepaald worden. Diverse offertes zijn binnen, maar zijn erg duur.
Is verder in behandeling en zal nog verder besproken worden.
Er zullen leerpleinen komen, deze zijn aangevraagd en goedgekeurd. De bovenbouw krijgt
grote flatscreens. De onderbouw krijgt de beste smartboards die overblijven van de huidige
locaties.
Movare regelt het verwijderen en weer terugplaatsen van de technische apparatuur. De
laatste schooldag zal de school zelf telefonisch niet bereikbaar zijn.

De Opening. Op zaterdag 2.1. 2016 krijgen de ouders met hun kinderen de mogelijkheid om
al eens met de kinderen te kijken waar ze naar de klas moeten.
Op 4.1.16 is een feestelijke opening en lunch georganiseerd door de werkgroep.
Op 9.1.2016 is officiële opening voor genodigden en op 10.1.16 is er een Open Huis.
GM vraagt hoe het zit met bereikbaarheid van de diverse gebruikers van de BMV. Door
deuren intern en een grote schuifwand. Er zijn gemeenschappelijke ruimten en er zijn
ruimten voor alleen de school en die lokalen zijn afgesloten.
7. Algemene Zaken in en rond school
Zie punt 6 (verder geen punten)
8

a. Gewijzigde schooltijden. De schooltijden zullen weer rechtgetrokken worden. Voorstel MK
is van 08.30 tot 14.45 uur / woensdag 08.30 tot 12.30 / vrijdag van 08.30-12.00 voor de
onderbouw. De MR heeft instemmingsrecht. Voorstel is goedgekeurd. (het betreft het weer
laten ingaan van de oude situatie).
b. Cursus GMR Financiën en Begroting. Deze zal gegeven worden op maandag en dinsdag 26
+ 27 januari 2016. De vraag is om je zo snel mogelijk op te geven.

8. Rondvraag
– RK. Wat is de data voor de komende bijeenkomsten? – Het betreft de maanden
feb/mrt/juni / altijd op een woensdag en deze worden per keer afgesproken.
– RK. Hoe zit het met de veiligheid van vertrouwelijke documenten ? Bijvoorbeeld de harde
schijf printers, deze worden nu ivm verhuizing afgestoten. Komen die nu op straat. Hoe gaat
Movare daarmee om. Is daar een procedure voor ? - De harde schijven worden verwijderd
voor inlevering vernietiging of opslag.
– RK. Het gebruik van de printer moet anders / efficiënter kunnen. - Dit heeft te maken met
de gebruikers. Efficicënter gebruik betekend minder aanschaf van toners en dus
kostenbesparend. Dit zal intern besproken moeten worden onder de collega’s. Is geen MR
gelegenheid.
– WG. Aankondiging nieuwe MR-leden. WG schrijft een stukje voor de nieuwsbrief ivm
nieuwe leden MR
– WG Sinterklaas. Wel/geen zwarte Piet. TB geeft aan dat we er dit jaar nog gewoon mee
wegkomen, maar voor komende jaren moeten kijken hoe en wat. Volgen we het
Jeugdjournaal? Het zal media bepalend zijn. Ook de Werkgroep zal dit opvolgen.
– WG. PO loonsverhoging gaat door. Is iedereen hiervan op de hoogte?
– WG. Thema-avond organiseren voor ouders. Social Media/ Gezonde school, gezond leven/
Overgang ouders PO naar VO Algemeen. Ideeen genoeg. Dit wordt even geparkeerd ivm
tijdsdruk ivm niewue BMV etc.
– MvC. Procedureboek bij calamiteiten. Is die op school aanwezig. De GMR heeft er 1 , maar
deze is nog niet goedgekeurd.
9. Sluiting
Nieuwe datum volgende MR vergadering woensdag 2 maart 19.30 uur. Nieuwe locatie adres
Kloosterlaan 7E / 6451 EN Schinveld.
Einde 20.45 uur

