Notulen MR vergadering
Locatie: Kloosterlaan 7E, Schinveld
Datum en tijd: woensdag 14.06.2017
Aanwezig: TB, JE, GM, MK
Afwezig: RK, CP, MV
1. Opening
GM opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
JOGG wordt als agendapunt 14 opgenomen.
3. Vaststellen van de MR-notulen 10-05-2017 (bijlage 05-03)
Notulen van 10-05-2017: bij punt 9 wordt “advies MR” weggehaald (MR heeft geen
adviesrecht, is puur ter informatie). Rest van de notulen worden vastgesteld.
4. Mededelingen en correspondentie MR (bijlage 05-04A t/m P)
• In bijlage 05-04B bespreken we het verschil tussen “eindopbrengsten” (absolute
opbrengsten in één jaar) en “toegevoegde waarde” (relatieve opbrengsten ten
opzichte van jaar ervoor) bij de inspecties.
• In bijlage 05-04G spreken we over het aantal plaatsingen in VIP in de gemeente
Onderbanken, dat in eerste instantie vrij hoog lijkt. We weten echter niet wat het
aandeel van de andere scholen in de gemeente is in de plaatsingen in VIP.
• Naar aanleiding van bijlage 05-04L spreken we over de moeite om goede
leerkrachten voor de vervanging te zoeken en de relatie van de tijdelijke contracten.
• We spreken over de risicoparagraaf voor het jaarplan (bijlage 05-04C). Het is
onduidelijk hoe deze risico’s zijn geïnventariseerd en gewogen.
5. GMR (ingekomen stukken en mededelingen) (bijlage 05-05A en B)
• De stukken worden summier besproken.
6. Schoolgids 2017-2018 (bijlage 05-06A en B)
De nieuwe schoolgids wordt besproken. Naar aanleiding van de schoolgids spreken we
over de status van basisschool Schinveld als katholieke school. Deze komt voor uit de
geschiedenis van de fusiescholen en komt nu tot uiting vooral in de cultuur en de
vieringen van de feesten. Ook spreken we over de nieuwe wijze, van de dag opstarten
(gebruik tweede ingang). Dit moet nog concreet worden besproken op school. De MR
stemt in met de schoolgids, de voorzitter regelt het formulier.
7. Evaluatie Jaarplan/Schoolplan BS Schinveld 2016-2017 en presentatie
Jaarplan/Schoolplan BS Schinveld 2017-2018

8. Evaluatie Nascholingsplan 2016-2017 en presentatie Nascholingsplan 2017-2018
Nascholingsplan wordt besproken, enkele punten worden verder verduidelijkt en
besproken.
9. Groepsindeling 2017-2018
We veranderen de naam van “formatieplan / groepsindeling” naar “groepsindeling”,
omdat dit vroeger twee plannen waren, maar nu een geheel plan is. Voor komend
schooljaar worden de klassen niet onderling gemengd.
10. Algemene zaken in en rond school
Marion vertelt over de bijeenkomst met ouders van afgelopen maandag over de kansen
om ouders meer te betrekken. Concreet is gesproken over de mogelijkheden op ICT
gebied, deze zullen verder worden onderzocht.
11. Taakverdeling MR 2017-2018
De taakverdeling blijft voor volgend schooljaar vooralsnog ongewijzigd.
12. Vergaderdata MR 2017-2018
De vergaderingen worden per bijeenkomst gepland, de eerste in oktober.
13. Afsluiting schooljaar
De MR sluit het schooljaar af met een etentje op 20 september om 19:00.
14. JOGG
In het kader van de JOGG-gemeente gaat men in groep 1 en 2 invoeren, dat alle
kinderen water gaan drinken. Dit wordt per jaar doorgevoerd naar de volgende groep,
tot het voor de hele onderbouw geldt. Ze krijgen hiervoor een bidon die op school kan
worden bijgevuld. Veel kleuters komen vanaf de opvang, waar ook al alleen water wordt
gedronken. Verdere acties zullen worden ingezet naar aanleiding van de vragenlijsten die
verspreid zijn.
15. Rondvraag
Geen rondvraag.
16. Sluiting
GM sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 11 oktober om 19.30 uur.

