mrtheresiaboukoul@gmail.com
Aanwezig: Saskia, Lenny, Nancy en Lonneke
Afwezig: Raymond
Datum: 19-06-2018

Agendapunt:
1. Opening
2. Mededelingen

3. Vaststellen
notulen
4. Ingekomen
stukken
5. Uitgaande
stukken
6. Schoolformatieplan

Toelichting:
Vaststellen agendapunten. Lenny opent de vergadering om
19.30 uur.
Saskia toelichting agendapunten: 6 t/m 9
De ouderkalender moet nog definitief worden afgerond. Volgt op
een later tijdstip.
Notulen Nancy d.d. 08-05-2018 & actiepunten
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Nancy
● Agenda GMR d.d 14-05-2018 & 18-06-2018
● Notulen GMR d.d.14-05-2018
● instemming PMR m.b.t. besteding werkdrukmiddelen

Acties:

Goedkeuring
Info

Formatie 2018-2019
De formatie voor het nieuwe schooljaar is vastgesteld op
woensdag 13-06-’18. Het formatieplan wordt tijdens de
vergadering voorgelegd. Op 20 juni wordt de formatie bekend
gemaakt aan de ouders op ISY.

Instemming

7. Vakantierooster

Vakantierooster en vrije dagen ‘18-’19
De verschillende data zijn definitief vastgesteld:
- 07-12-2018 Studiedag
- 05-02-2019 dinsdag middag
- Er blijft dan nog 4 uur over en deze wordt op een later
tijdstip ingevuld (indien noodzakelijk)

Info

8. Schoolgids

Schoolgids 2018-2019
Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen m.b.t. de schoolgids. De
centrale teksten zijn aangeleverd door het stafbureau en zijn
inmiddels toegevoegd.

Instemming
OMR

9. Schooljaarplan

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen m.b.t. het schooljaarplan.
De ingezette ontwikkelingen worden voortgezet en geborgd.
Verder worden ontwikkelpunten vanuit de interne audit hierin
meegenomen. Deze is o.a. nog meer richten op de individuele
onderwijsbehoefte van het kind (groep doorbrekend).

Instemming
PMR

Impulsgelden muziek: er is subsidie aangevraagd voor de
vormgeving van het muziekonderwijs op basisschool St.
Theresia (huidige vakleerkracht gaat komend schooljaar met
pensioen). Doel is dat alle leraren binnen 3 jaar zelf een goede,
inhoudelijke muziekles kunnen geven. De gelden worden dan
ook gebruik voor het inzetten van expertises, scholing van
leerkrachten en aanschaf van materialen. Dit project gaat
aangestuurd worden door Anouk (die hier een cursus voor gaat
volgen), in samenwerking met de ECI & Harmonie Amicitia
Boukoul.
10. IKC / nieuwe
schooltijden

Nancy en Lonneke zijn aanwezig geweest bij de brainstorm
sessie. Dit krijgt een vervolg na de zomervakantie.

Advies
OMR

11. Actiepunten

- Nieuwe actiepunten vaststellen
- Besluitenlijst nalopen/bijwerken

12. Rondvraag

Lonneke:
Mededeling: Lonneke heeft de 2e bijeenkomst van kerngroep
leefbaarheid Boukoul bijgewoond. 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.

16. Sluiting

Raymond:
Vraag: Hoe gaan we binnen de MR om met persoonsgegevens
in het kader van de nieuwe wetgeving AVG;
Antwoord: In het kader van de AVG geldt dat alles besproken
kan worden mits het niet herleidbaar is naar personen.
De vergadering wordt om 20.45 uur afgesloten. Nancy was
vandaag voor het laatst aanwezig en zal nog een attentie
ontvangen namens de MR.

Actiepunten:
Wie?
Lenny

Gereed
19-06-2018

Saskia

19-06-2018

Raymond,
Lonneke

19-06-2018

Wie is er aan de beurt voor de jaarlijkse afsluitende
activiteit met team-OR-MR

Lenny

19-06-2018

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

19-06-2018

373

08-05-2018

Uitslag leerlingtevredenheidsonderzoek op ISY
plaatsen

Saskia

19-06-2018

374

19-06-2018

Instemming verlenen (OMR) aan de schoolgids

Lenny

375

19-06-2018

376

19-06-2018

Bericht op ISY individuele onderwijs behoefte v/h kind

Saskia

377

19-06-2018

Instemming verlenen aan het schooljaarplan (PMR)
en positief advies (OMR)

Lenny

378

19-06-2018

Goedgekeurde notulen MR ter publicatie
website/gang

Lenny

379

19-06-2018

Goedgekeurde notulen 08-05 naar team/GMR/

Lenny

Nr.
368

Datum
08-05-2018

Actiepunt

369

08-05-2018

Jaartallen in het vakantierooster en de schoolgids
aanpassen

370

08-05-2018

Oudergeleding MR schoolgids doorlezen en
eventuele opmerkingen voor 4 juni doorgeven

371

08-05-2018

372

PMR geeft instemming op huidig concept
formatieplan

Instemming verlenen aan het eindrapport van de
RI&E na de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar.

Lenny

onedrive/OV
380

19-06-2018

Stukje op ISY plaatsen n.a.v. vergadering

Lenny

Besluitenlijst:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Datum
03-10-2017
03-10-2017
03-10-2017
19-12-2017
27-03-2018
27-03-2018
08-05-2018
08-05-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018

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
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
PMR heeft instemming verleend aan de invulling besteding werkdrukmiddelen
OMR heeft instemming verleend schoolgids 2018 – 2019
PMR heeft instemming verleend aan het schooljaarplan 2018-2019
OMR heeft positief advies afgegeven aan de invulling van het schooljaarplan 2018-2019

Werkzaamheden
Nr
1
2
3

Datum
02-11-2017

Activiteiten
Basiscursus MR gevolgd door Raymond en Nancy

