NOTULEN
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 23 oktober 2018
19.00 uur
lokaal Klaas

Aanwezig: Ronald, Elcke, Hilde, Marloes, Klaas, Nathalie, Linda, Fred
Afwezig: Els
Gasten: Joris Verwijmeren

1. Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Agenda
Een aantal punten wordt door elkaar gegooid, i.v.m. aanwezige gasten.
3. Notulen 10 sept. 2018
Els stuurt de enquête onder de leerlingen nog een keer door.
Verder acc.
Fred stuurt de notulen naar Paul.
4. Post/ingekomen stukken
-brief over communie
Een aantal ouders heeft Elcke over de brief aangesproken, die moeite hadden met de brief.
De MR vindt dat de school geen brief moet verspreiden inzake religieuze aangelegenheden.
-scan art. over werkverdelingsplan
Beslissingen komen meer bij het team te liggen. PMR moet instemmen met het plan.
5. GMR
-brief vanuit GMR met bijlagen
GMR stemt in met fusie. Een aantal vragen wordt nog voorgelegd aan de algemeen directeur.
Ronald gaat kijken of de afzonderlijke MR’en moeten instemmen met gesprekkencyclus.
GMR na fusie? Wordt binnenkort over gesproken (vanavond in GMR). Wellicht komt er een
tijdelijke GMR voor een bepaalde periode. Samenstelling? Omvang? Verkiezingen?
-verslag leerkrachten info avond fusie
Personeelsgeleding staat positief tegenover fusie.
-aanvullingen Joris?
-visitatie SKO Batavorum

Vraag aan Els:
Waarom is er gekozen voor de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs om de visitatie uit
te voeren?
De bouwcoordinatoren hebben met directie en MT hierover gesproken. Zou besproken moeten
worden in bordsessies. Is nog niet overal gebeurd.
6. Jaarverslag MR
Alie is niet in de vergadering geweest, wordt gecorrigeerd.
Linda en Marloes ontbreken in het verslag. Klaas voegt ze toe.
Tekstueel wat aanpassingen en verder acc.
7. Jaarverslag AC (penningmeester uitgenodigd)
-financieel verslag
Yeny licht het financieel verslag van de AC toe.
-kascontrole
Grote complimenten: het kasboek zag er overzichtelijk en zeer punctueel bijgehouden uit.
Bonnetjes van uitgaven klopten.
De kascontrolecommissie heeft de boekhouding goedgekeurd.
8. Verslag pleinfeest (leden uitgenodigd)
Alcohol schenken? Een keer over nadenken als school/MR.
Financieel verslag acc.
9. Thema-avond AC/MR
Filmpje over oud leerling, stukje geschiedenis, hoe ziet het eruit, in groepen uiteen.
10. Veiligheid, Welzijn en Arbo
Schuift door. Even met Els bespreken: ontruimingsplan, BHV
11. LVS opbrengsten
Opvallend:
Verschil in resultaat begrijpend lezen IEP en LVS.
Resultaten IEP mooi.
Rondvraag: x
12. Sluiting
Ronald sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Groet, Fred Eissing

De volgende MR vergadering staat gepland op maandag 10 december 2018.
De jaarvergadering/thema-avond AC/MR staat gepland op dinsdag 6 november 2018

