mrtheresiaboukoul@gmail.com

Aanwezig:

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

Afwezig:

Agendapunt
1. Opening

2. Mededelingen

Toelichting

Acties

Vaststellen agendapunten
Lenny opent de vergadering om 19.40 uur en heet
iedereen welkom. Herman sluit aan vanuit de GMR
Saskia toelichting agendapunten: 6 t/m 12 IKC
oriëntatie nieuwe schooltijden
Vanuit de werkgroep IKC is het verzoek gekomen opnieuw
te kijken naar de schooltijden. Saskia schetst hiervoor
tijdens de vergadering 3 ideeën en geeft deze eerste
informatie over het stappenplan. De werkgroep wil de OMR
in een vroeg stadium hierin meenemen.
In januari wordt de intentieverklaring getekend en zal hier
verder inhoud aangegeven worden

3. Vaststellen
notulen

Staking d.d. 12-12-2017
Bespreking invulling. Alle leerkrachten zijn op school
geweest en hebben aan eigen taken gewerkt.
Notulen Narda d.d. 03-10-2017:
Goedgekeurd met dank aan Narda. De MR vergadering
van 5 juni zal verplaatst worden. Hiervoor moet nog een
nieuwe datum afgesproken worden.

Goedkeuring

Actiepunten:
Alle punten doorgenomen en bijgewerkt.
4. Ingekomen
stukken

● e-mail m.b.t. basiscursus GMR
● aanpassing schoolgids m.b.t. annulering studiedag
en leerlingenstop groep 7-8 voor dit schooljaar.
De MR geeft hierin toestemming om dit aan te passen.
Deze vermelding komt ook op de site te staan.
● notulen GMR-vergadering d.d. 18-09-’17
● agenda GMR-vergadering d.d. 20-11-17
● brochure vervangingsbeleid
● brochure ‘Ruimte in de Regels’
● bericht brandweer m.b.t. cilinderknoppen

Info

5. Uitgaande
stukken
6.  SOP

Schoolontwikkelingsplan (1e opzet)
Het schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk wat de
school wel of niet voor kinderen kan betekenen. Op
26-01-’18 zal dit SOP definitief gemaakt worden in de
teamvergadering.

Info

Bladzijde 3: de leerlingen met dyslexie uit het schooljaar
2016 zitten wellicht nog op onze basisschool en moeten
dus als aantal meegeteld worden bij schooljaar 2017.
Bladzijde 10: analyseren we op de juiste manier? We willen
meer de diepgang opzoeken. Minder tijd besteden aan
informatie administreren, maar meer tijd besteden aan
analyseren en interpreteren. Nog eens kritisch kijken naar
het toetsen. Waarom toetsen we en wat toetsen we? Welke
informatie willen we graag krijgen vanuit de toetsen?
Bladzijde 10: De inhoud van de methodes aardrijkskunde
en geschiedenis zijn herschreven. De volgorde van de
hoofdstukken is veranderd, zodat er meer
groepsoverstijgend gewerkt kan worden.
7.  Schoolfinanciën Begroting 2018
De begroting zal Saskia tijdens de vergadering openstellen
en toelichten.
8. H&B convenant Haal- en brengconvenant
Vanwege de nieuwe indeling van de school is het haal- en
brengconvenant aangepast. Dit nieuwe plan zal vanaf
januari ‘18 ‘herstart’ worden.

Info

Advies

Na de kerstvakantie gaan we weer streng toezicht houden
op de afspraken van het haal en brengconvenant. Ouders
mogen niet voor de school parkeren. Bij het ophalen van
de leerlingen staan de ouders binnen de poort.

9.schooljaarplan

10. Inspectie

11.
Ontruimingsplan

12. Actiepunten

Het idee ontstaat om de andere ingang van de school te
gaan gebruiken als ingang en uitgang. De poort bij de
hoofdingang gaat dicht, maar niet afgesloten. Dit idee
wordt met het team besproken en eventueel aangepast in
het huidige breng- en haalconvenant.
Tussentijdse evaluatie Schooljaarplan
Er heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden met de
teamleden. Bevindingen zijn in de rechterkolom van het
document weergegeven.
Bladzijde 21: de implementatie van Kurzweil heeft lang op
zich laten wachten. De school heeft dit wel goed opgepakt
om hier op een andere manier mee om te gaan.
Interne audit (inspectieproof)
Op maandag 28 mei ‘18 zullen een aantal directeuren van
de stichting Swalm en Roer een interne audit uitvoeren op
basisschool St. Theresia. Deze audit kan als bewijs
gebruikt worden voor de onderwijsinspectie. Het is van
belang dat de OMR ook aan deze audit kan deelnemen.
Het draaiboek hiervan volgt.
Ontruimingsplan St. Theresia
De herziene versie wordt besproken. Het ontruimingsplan
is goedgekeurd door de brandweer. (zie brief)
Iedere groep heeft zelf geoefend voor de brandoefening.
De officiële brandoefening voor de gehele school moet nog
plaatsvinden.
● Nieuwe actiepunten vaststellen
Huiswerkvraag: Zijn er nog hulpvragen/ideeën om
mee te nemen voor het inspectiebezoek. (interne
audit)

Info

Info

Plicht

13. Rondvraag

● Besluitenlijst nalopen/bijwerken
Narda geeft aan genoodzaakt te zijn om te stoppen met de
MR. Ze kan dit moeilijk combineren met werk en studie.
Er zal een vacature voor de MR komen open te staan.
Vooral de rol van een MR lid moet hier duidelijk in
omschreven worden. Narda zal nog twee vergaderingen
bijwonen. De volgende vergadering zullen we hier verder
afspraken over maken en na de carnavalsvakantie zal de
vacature opengesteld worden.
Herman: De GMR maakt zich zorgen over de invulling van
het ziekteverzuim.

14. Sluiting

22.10 uur

Actiepunten:
Nr.
350

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

Wie?
Saskia

351

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

Lenny

352

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

Saskia

353

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

Lenny

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

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

Gereed

