Notulen MR vergadering – donderdag 7 september
Aanwezig:, Chantal, Sylwia, Marcel, Joyce, Karin, Job, Marco en Elke
Afwezig:

1. Opening
Job opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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2. Vaststellen agenda.
Agenda is goedgekeurd en vastgesteld
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3. Goedkeuring notulen
Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld

I
B

4. Mededelingen
Directie
1. Wilma zal voor langere tijd afwezig zijn om te herstellen. Inmiddels is er goede
vervanging geregeld.
2. llng aantallen, zoals het er nu uitziet zal het aantal licht teruglopen. Dit heeft vooral te
maken met de krimp Helmond totaal en een aantal verhuizingen. Vanuit psz instroom!
3. Personeelskamer zal aangepast worden voor gebruik BSO. Hierdoor krijgen de kinderen
van de BSO een beter bruikbare en huiselijkere ruimte.
4. info markt, er zijn meerdere vertegenwoordigingen van activiteiten en partners van
school.
Hoe kunnen we ons als mr presenteren die avond. Soort van feedback van ouders
vragen. Tips en tops. Ideeën bus. OR of aanwezig of kenbaar maken op de site wie is de
OR.
5. PR, Onderwerpen die dit jaar aan bod komen bij de MR vraag is om deze stukken te
lezen met een mr bril op. Kijk kritisch namens de ouders.
6. Ouderbetrokkenheid 3.0, vorig jaar gestart met inventarisatie. Samen met een externe
partner zal er gekeken worden hoe ouders en leerkrachten dichter bij elkaar te
brengen omwille van het kind.
7. Begroting volgende mr
8. Huisvesting, hiervoor zal een werkgroep opgestart worden om zaken en ideeën beter
in beeld te brengen. Wat er gaat gebeuren zal voor de kerstvakantie klaar moeten zijn.
Dit is een samengestelde groep van meerdere geledingen binnen de scholen.
9. 5 oktober staking, het blijft bij eenieder een individuele keuze. Marcel zal dit gaan
inventariseren. Op tijd communiceren naar de ouders.
10. Collectieve mantel-overeenkomsten, stichting breed wordt er gekeken om zaken
gezamenlijk in te kopen.
11. Jubileum en afscheid, Bertie 40 jaar in overheidsdienst en jan 40 jaar bij de stichting.
Sjef met pensioen voor de meivakantie.
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12. DUH, Design uit Helmond, deelname designproject, Soort van Glazen Huis op het
Havenplein. Het wordt een (gratis) naschools aanbod.
13. PO, kinderen die niet voldoende hebben aan de reguliere basisschool stromen uit naar
Passend Onderwijs. Afgelopen jaar zijn er een aantal uitgestroomd zodat zij betere
begeleiding krijgen.
14. Mensen die rechtstreeks met groepjes kinderen werken VOG verplicht. Marcel zal dit
gaan inventariseren.

15. Verdeling taken
Joyce voorzitter, Elke secretaris

I
16. Onderwerpen binnen de MR
Pakjes drinken
Ongeoorloofd gedrag en wat zijn de consequenties. Groep is de dupe.
Vertegenwoordiging GMR vanuit school

15. Rondvraag
Geen verdere vragen





Het doel van de vergadering en/of het agendapunt:
I = informeren
M = mening vormen
B = besluiten
A = de actie die bij ieder agendapunt wordt gevraagd

I

ACTIELIJST behorende bij MR-vergadering 29 april 2017

Actie

Deadline

Wie

Marcel en Elke datum plannen inzake DVVS

Nieuwe schooljaar

Marcel / Elke

