mrtheresiaboukoul@gmail.com

Notulen MR-vergadering d.d. 06-02-2018
Aanwezig:
Afwezig:

Lenny Crins, Saskia Retera, Raymond Parlevliet (notulist)
Nancy Stams (ziek), Narda Clumpkens (afgemeld)

Agendapunt
1. Opening

2. Mededelingen
3. Vaststellen
notulen

Toelichting

Acties

Vaststellen agendapunten
Lenny opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen
welkom.
Saskia toelichting agendapunten: 6 t/m 8
Notulen Nancy d.d. 19-12-2017:
Goedgekeurd met dank aan Nancy. Er is nog geen intentie
verklaring getekend voor de vorming van het IKC.

Goedkeuring

Actiepunten:
Alle punten doorgenomen en bijgewerkt.
4. Ingekomen
stukken
5. Uitgaande
stukken
6. SOP

7. Ondersteuningsplan

Ingekomen stukken:
● e-mail Saskia m.b.t. vervanging bij ziekte
● GMR notulen d.d. 15-01-’18
-

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school moet in het kader van passend onderwijs een
schoolondersteuningsprofiel opstellen waarin de school
beschrijft wat haar ambities zijn ten aanzien van de zorg
aan haar leerlingen, welke basiszorg de school aan haar
leerlingen biedt, welke extra voorzieningen de school in
huis heeft en hoe de professionaliteit van de medewerkers
vergroot wordt.
Het schoolondersteuningsprofiel is samen met het team
opgesteld. Het is een onderlegger voor het schoolplan. Het
document is helder en transparant vormgegeven. Raymond
zal in een aantal regels een positief advies formuleren en
dit terugkoppelen aan Lenny vóór 9 februari a.s
Ondersteuningsplan
In dit document staat beschreven hoe de school omgaat
met zorgleerlingen en welke dingen zij doen om
professionele hulp te geven aan deze kinderen. Het
ondersteuningsplan is onderdeel van de zorgstructuur
binnen het samenwerkingsverband. Er staat bijvoorbeeld in
wat de criteria zijn voor verwijzing naar het Speciaal (basis)
onderwijs en welke procedure dan gevolgd wordt. Het doel
van het plan is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die
ze nodig hebben.
Het is een groeidocument dat regelmatig wordt
geëvalueerd. Er bestaat een correlatie met het SOP. Vanuit
de MR zal een positief advies afgegeven worden.

Info

Advies

Advies

8. Begroting

9. HR

Stichtingsbegroting
Er is een e-mail binnengekomen van de GMR m.b.t. de
Stichtingsbegroting. Hoe denken we als MR hierover? zie
document OneDrive.
We waarderen het aanbod maar kunnen ons momenteel
behelpen met de middelen die ons ter beschikking staan.
Mocht het in de toekomst toch nog ter sprake komen
maken wij natuurlijk graag gebruik van het aanbod.
Huishoudelijk Reglement
Screenen van het reglement waarin ook duidelijk het
volgende agendapunt aan bod komt.

13. Rondvraag

Dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende
vergadering.
Verkiezingen OMR
Narda wil haar rol als OMR-lid graag overdragen aan een
ander om persoonlijke redenen. Er zal een oproep gedaan
worden voor de inzet van een nieuw OMR lid ter
vervanging van Narda. Streven is om dit vóór de volgende
MR vergadering (27-03-2018) gerealiseerd te hebben. Naar
gelang het aantal aangemelde kandidaten zal er al dan niet
nog een verkiezing plaats vinden. D.w.z. bij 1 aanmelding
hoeft dit niet te gebeuren. We passen de vorige brief aan
naar de huidige situatie en zullen deze in de eerste week
na de Carnaval op 19 februari rond delen. Ook zal hij op Isy
gezet worden. Reacties zullen we tot 3 maart in ontvangst
nemen. Dan zullen naar gelang het aantal meldingen de
volgende stappen ondernemen.
● Nieuwe actiepunten vaststellen
● Besluitenlijst nalopen/bijwerken
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

14. Sluiting

De vergadering wordt om 21.15 uur afgesloten.

10. Verkiezingen

12. Actiepunten

Info

Plicht

Plicht

Actiepunten:
Nr.
Datum
Actiepunt
350 19-12-2017
Aanpassing schoolgids m.b.t. annulering studiedag en
leerlingenstop groep 7-8 voor dit schooljaar.

Wie?
Saskia

Gereed
06-02-2018

351 19-12-2017 De MR vergadering van 5 juni verplaatsen naar een
nieuwe datum

Lenny

06-02-2018

352 19-12-2017 SOP bladzijde 3 telling dyslexie schooljaar 2016-2017
aanpassen (zie opmerking in notulen)

Saskia

06-02-2018

353 19-12-2017 Idee rondom breng- en haalconvenant bespreken in het
team

Lenny

06-02-2018

354 19-12-2017 Zijn er nog vragen/ideeën om mee te nemen voor de
interne audit

MR

355 19-12-2017 Vacature opstellen voor de MR (ouder)

MR

356 06-02-2018 Goedgekeurde notulen MR ter publicatie website/gang
school
357 06-02-2018 Goedgekeurde notulen d.d. 19-12 naar
OR/team/OneDrive/GMR
358 06-02-2018 Stukje op Isy plaatsen n.a.v. vergadering
359 06-02-2018 Uitschrijven verkiezingen OMR aanpassen brief
360 06-02-2018 Advies over SOP en ondersteuningsplan vóór 09-02-‘18
361 06-02-2018 Positief advies afgeven voor het SOP en het
ondersteuningsplan

Lenny
Lenny
Lenny
Lenny
Raymond
Lenny

Besluitenlijst:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datum
03-10-2017
03-10-2017
03-10-2017

MR Besluiten 2017-2018
Goedkeuring MR jaarverslag en financieel verslag schooljaar 2016-2017
OMR heeft instemming verleend aan de vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018
PMR heeft instemming verleend aan het schooljaarplan 2017-2018

Werkzaamheden
Nr
1
2
3
4

Datum

Activiteiten

06-02-2018

