mrtheresiaboukoul@gmail.com
aanwezig: Raymond, Lonneke, Saskia, Lenny, Nancy
afwezig: -

Agendapunt:
1. Opening
2. Mededelingen

Toelichting:
Vaststellen agendapunten. Lenny opent de
vergadering om 19.30 uur.
Saskia toelichting agendapunten: 6 t/m 11

3. Vaststellen
notulen

Notulen Narda d.d. 27-03-2018 & actiepunten
De notulen worden goedgekeurd met dank aan
Narda.
4. Ingekomen
● brief instandhouding basisscholen
stukken
● e-mail bevestiging ingezonden
ondersteuningsplan naar inspectie
● e-mail uitnodiging brainstorm nieuwe
schooltijden
Lonneke en Nancy zullen gaan deelnemen
aan deze eerste brainstormsessie.
● e-mail RI&E van Saskia
5. Uitgaande
● Advies m.b.t. SOP
stukken
● Advies m.b.t. ondersteuningsplan
● Instemming m.b.t. toelichting taakbeleid
6. SchoolFormatie 2018-2019
formatieplan
Formatievoorstel ‘18-’19 o.b.v. beschikbare
gegevens. Gelieve deze informatie nog vertrouwelijk
te behandelen.
7. Vakantierooster Vakantierooster en vrije dagen ‘18-’19
Bijgevoegd is ook het werkdocument voor het
vaststellen van deze uren.

8. Schoolgids

9. PO vensters

Acties:

Een aantal jaartallen zijn niet juist ingevuld. Deze zijn
dan ook niet juist opgenomen in de schoolgids.
Saskia zal de jaartallen in vakantierooster en de
schoolgids aanpassen
Schoolgids 2018-2019
Het voornemen van de Stichting Swalm en Roer om
de schoolgids in PO vensters te maken is
teruggedraaid. Saskia vraagt ons daarom om de
aangepaste versie goed te keuren. (deze komt eerst
ook nog terug in de team-klein-vergadering op 4 juni
a.s.)
Het protocol AVG is nog niet opgenomen in de
schoolgids.
De oudergeleding van de MR zal de schoolgids nog
een keer goed doornemen en eventuele opmerkingen
voor 4 juni doorgeven.
Uitslag leerlingtevredenheidsonderzoek
De uitslag is zeer positief. Vergeleken met het
onderzoek van 2 jaar geleden zijn we vooruit gegaan.
Wanneer dit besproken is met het team zal er ook
een bericht op Isy geplaatst worden voor ouders.

Goedkeuring

Info

P=inst

Info

Instemming

Info

10. RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie
In het kader van de inzet werkdrukmiddelen heeft
P&O aangeraden een RI&E af te nemen. De RI&E
vormt als het ware het fundament van het arbobeleid.
De risico’s op diverse terreinen worden
geïnventariseerd m.b.v. een aangeleverde digitale
tool van Arbomeester en volgens dezelfde tool wordt
vervolgens een plan van aanpak gemaakt.

Instemming
(eindrapport)

Het team krijgt tijdens de teamvergadering tijd om de
enquête van de RI&E in te vullen. Deze enquête staat
open tot 10-05-2018
11. Audit

Voorbereiding audit

Info

Saskia heeft de OMR uitgenodigd om tijdens de
interne audit een gedeelte van de tijd op school
aanwezig te zijn voor een gesprek.
Alle leerkrachten krijgen een klassenbezoek. Er is
door het MT besloten om allemaal een les begrijpend
lezen te geven, omdat op dit vakgebied nog winst te
behalen valt.
12.
Vergaderschema

Vergaderschema 2018-2019
Er is een nieuw schema opgesteld voor het
schooljaar 2018-2019. Graag vooraf alvast kijken of
er minder geschikte data zijn.
Vergaderschema wordt zo goedgekeurd.

13.
Activiteitenplan

Activiteitenplan 2018-2019
Standaard wijzigingen zijn al aangebracht. Zijn er nog
aanpassingen nodig?
Het activiteitenplan is goedgekeurd en zal na de
zomervakantie opgestuurd worden naar het CvB.

14. Actiepunten
15. Rondvraag

- Nieuwe actiepunten vaststellen
- Besluitenlijst nalopen/bijwerken
Lenny:
Vraag: Hoe is het vergaderen dit schooljaar
verlopen? En zijn er nog wijzigingen voor komend
schooljaar nodig?
Antwoord: Het is belangrijk om goed te blijven
communiceren. Wanneer je deelneemt aan de MR
wordt verwacht dat je bij de vergaderingen aanwezig
bent en goed voorbereid bent.
Raymond geeft aan dat het voor hem handiger is om
alle stukken rondom MR naar het volgende emailadres te sturen.
Raymond.parlevliet@legerdesheils.nl
Lonneke:
Mededeling: Lonneke heeft een bijeenkomst van
kerngroep leefbaarheid Boukoul bijgewoond. Zij is
gevraagd voor het onderdeel school. Er zijn drie
werkgroepen: wonen, Kamp en school. Het doel is
om de leefbaarheid van Boukoul goed te houden.
Wensen en ideeën zijn in kaart gebracht. De binding
tussen de drie werkgroepen is belangrijk.

Info

Plicht

16. Sluiting

Raymond:
Vraag: Hoe gaan we binnen de MR om met
persoonsgegevens in het kader van de nieuwe
wetgeving AVG;
Antwoord: Deze vraag wordt voorgelegd aan
Herman Hammer (GMR)
De vergadering wordt om 20.50 uur afgesloten.

Actiepunten:
Wie?
MR

Gereed
08-05-2018

Lenny

08-05-2018

Lenny

08-05-2018

364 27-03-2018 Stukje op Isy plaatsen n.a.v. vergadering

Lenny

08-05-2018

365 27-03-2018 Versturen instemmingsformulier taakbeleid naar directie

Lenny

08-05-2018

366 27-03-2018 Enquête vervangingsproblematiek versturen naar GMR

Lenny

08-05-2018

367 27-03-2018 Aanpassen HR

Lenny

08-05-2018

368 08-05-2018 PMR geeft instemming op huidig concept formatieplan

Lenny

369 08-05-2018 Jaartallen in het vakantierooster en de schoolgids
aanpassen

Saskia

Nr.

Datum
Actiepunt
19-12-2017 Zijn er nog vragen/ideeën om mee te nemen voor de
354
interne audit
362 27-03-2018 Goedgekeurde notulen MR ter publicatie website/gang
school
363 27-03-2018

370 08-05-2018

Goedgekeurde notulen d.d. 06-02 naar
OR/team/OneDrive/GMR

Oudergeleding MR schoolgids doorlezen en eventuele
opmerkingen voor 4 juni doorgeven

371 08-05-2018 Wie is er aan de beurt voor de jaarlijkse afsluitende
activiteit met team-OR-MR

Raymond,
Lonneke
Lenny

372 08-05-2018 Hoe gaan we binnen de MR om met persoonsgegevens
in het kader van de nieuwe wetgeving AVG; Deze vraag
wordt voorgelegd aan Herman Hammer (GMR)

Raymond,
Lonneke

373 08-05-2018 Uitslag leerlingtevredenheidsonderzoek op ISY plaatsen

Saskia

374 08-05-2018 Instemming verlenen aan de schoolgids na de
vergadering van 19-06

Lenny

375 08-05-2018 Instemming verlenen aan het eindrapport van de RI&E
na de vergadering van 19-06

Lenny

Besluitenlijst:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Datum
03-10-2017
03-10-2017
03-10-2017
19-12-2017
27-03-2018
27-03-2018
08-05-2018

MR Besluiten 2015-2016
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
MR heeft instemming verleend aan de wijziging in de schoolgids 2017-2018
PMR heeft instemming verleend aan het taakbeleid naar directie
MR heeft positief advies verleend m.b.t. het SOP en het ondersteuningsprofiel
PMR heeft instemming verleend aan het voorlopige formatieplan 2018-2019

Werkzaamheden
Nr
1
2
3
4

Datum
02-11-2017

Activiteiten
Basiscursus MR gevolgd door Raymond en Nancy

