mrtheresiaboukoul@gmail.com
ONDERWERP:
DATUM:
STARTTIJD:
PLAATS:
NOTULIST:

Agendapunt:

Notulen MR vergadering
Donderdag 13-06-2019
18:00 uur
School
Lenny

Toelichting:

Status:
Info/Adv./Inst

1. Opening

Vaststellen agendapunten

2. Mededelingen

Saskia toelichting agendapunten 6 t/m 9

3. Vaststellen notulen

Notulen Anouk d.d. 20-05-2019 & actiepunten

4. Ingekomen
stukken

De notulen van Anouk worden worden goedgekeurd
en de actiepunten aangepast.
● Notulen gezamenlijke MR-vergadering m.b.t.
nieuwe schooltijden d.d. 27-05-2019
● Agenda GMR-vergadering d.d. 03-06-2019

5. Uitgaande stukken

Goedkeuring

Info

Info

6. Schoolplan

Schoolplan 2019-2023
Het schoolplan is het belangrijkste kwaliteitsdocument
waarmee de school intern en extern aangeeft waar zij
staat en wat er in een periode van vier jaar op
verschillende beleidsterreinen zal worden
nagestreefd.
Het onderdeel ‘Gezonde School’ is extra toegevoegd
aan het schoolplan. Dit is helder omschreven.
Verder is het streefdoel m.b.t. het rapportfolio uit het
document verwijderd omdat dit onderwerp
stapsgewijs en naar wens aan bod zal komen en een
minder grote prioriteit zal hebben t.o.v. andere
doelen.
We verlenen instemming aan dit document.

Actie
Instemming PMR

7. Schooljaarplan

Schooljaarplan 2019-2020
Dit document is onderdeel van het Schoolplan 20192023. De doelen zijn helder omschreven en
herkenbaar voor iedereen.
We verlenen instemming aan dit document.

Actie
Instemming PMR

8. Schoolgids

Schoolgids 2019-2020
De schoolgids is opnieuw gescreend en
overlappingen zijn eruit gefilterd. Verder is de
missie/visie aangepast naar de huidige situatie en zijn
de kernwaarden van de school eveneens bijgesteld.
De schoolgids zal op de nieuwe website wederom te
downloaden zijn, zodat ouders en belangstellenden
meteen aan de benodigde informatie kunnen.

Actie
Instemming MR

We verlenen instemming aan dit document.

9. IKC/schooltijden

IKC/nieuwe schooltijden
Als MR zijn we het eens dat we de ouders dienen te
raadplegen over de wensen m.b.t. nieuwe
schooltijden. Aangezien we als school andere
belangen t.o.v. met name Basisschool de Octopus
vinden we het prettig om onze eigen koers in deze
peiling te varen (eventueel wel samen met de
Lambertusschool). We spreken af dat we de
werkgroep ‘Schooltijden’ hiervan via de mail op de
hoogte brengen. (dit is al eerder ter sprake gekomen)

Actie

Na de zomervakantie plannen we een extra overleg
met de MR-leden (maandag 2 september om 19.00
uur) om ons plan verder uit te werken.
11. HR

Huishoudelijk Reglement MR Theresia

Info

Het HR is onderdeel van het
medezeggenschapsreglement dat we ontvangen
hebben vanuit de stichting. Het is up-to-date gemaakt
vóór aanvang van deze vergadering en wordt door
ons allen goedgekeurd.
12. Jaarverslag MR

MR-Jaarverslag 2018-2019
Aan het einde van deze vergadering zal Lenny het
jaarverslag definitief maken en opsturen naar het
CvB. Ze is nog in afwachting van het financiële
overzicht. Saskia zal dit opzoeken.

13. Activiteitenplan

Activiteitenplan 2019-2020
Aan het einde van deze vergadering zal Lenny het
activiteitenplan definitief maken en opsturen naar het
CvB.

14. Actiepunten

15. Rondvraag
19. Sluiting

- Nieuwe actiepunten vaststellen
- Besluitenlijst nalopen/bijwerken

Actie
plicht

Actie
plicht

Actiepunten:
Wie?
Lenny

Gereed

Lenny

13-06-2019

Lenny

13-06-2019

Lenny
Saskia
Lenny

13-06-2019
13-06-2019
13-06-2019

Goedgekeurde notulen MR ter publicatie
website/gang school

Lenny

30-10-2019

Goedgekeurde notulen d.d. 20-05 naar
OR/team/OneDrive/GMR

Lenny

30-10-2019

Lenny

30-10-2019

Na goedkeuring HR vernieuwen op de website

Lenny

30-10-2019

Opsturen Jaarverslag en Activiteitenplan naar CvB

Lenny

30-10-2019

Nr.
381

Datum
17-09-2018

Actiepunt

400

20-05-2019

401

20-05-2019

402
403
404

20-05-2019
20-05-2019
20-05-2019

Goedgekeurde notulen MR ter publicatie
website/gang
Goedgekeurde notulen 13-12 naar
team/GMR/OneDrive/OV
Stukje op ISY plaatsen n.a.v. vergadering
Datum vaststellen voor gezamenlijke BBQ
Instemmingsverklaringen verlenen voor
Schoolformatieplan, werkverdelingsplan en
besteding werkdrukmiddelen

405

13-06-2019

406

13-06-2019

407

13-06-2019

408

13-06-2019

409

13-06-2019

Foto MR maken voor op website (+plaatsen)

Stukje op Isy plaatsen n.a.v. vergadering

dit hoeft niet meer.
410

13-06-2019

Instemming verzenden m.b.t. schoolplan,
schooljaarplan en schoolgids

Lenny

30-10-2019

411

13-06-2019

Financieël overzicht opzoeken en naar Lenny sturen.

Saskia

30-10-2019

Besluitenlijst:
Nr
1
2
3
4

Datum
17-09-2018
13-12-2018
13-12-2018
13-12-2018

5

20-05-2019

6
7
8

20-05-2019
20-05-2019
20-05-2019

9

13-06-2019

10

13-06-2019

MR Besluiten 2018-2019
Goedkeuring MR jaarverslag en financieel verslag schooljaar 2017-2018
MR-vergadering van dinsdag 18 juni ‘19 is verplaatst naar donderdag 13 juni ‘19
OMR heeft instemming verleend aan de vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
MR heeft instemming verleend aan de wijziging van de schoolgids m.b.t. het onderdeel
Gezonde School.
MR heeft instemming verleend aan het eindrapport van de RI&E en de wijziging in de
persoon van de preventiemedewerker.
PMR heeft instemming verleend aan de uitwerking van het schoolformatieplan 2019-2020
PMR heeft instemming verleend aan de uitwerking van het werkverdelingsplan 2019-2020
PMR heeft instemming verleend aan de uitwerking van de besteding van
werkdrukmiddelen 2019-2020
PMR heeft instemming verleend aan de uitwerking van het schoolplan 2019-2023 en het
daarbij horende schoolplan 2019-2020.
MR heeft instemming verleend aan de schoolgids 2019-2020

Werkzaamheden
Nr
1
2

Datum
13-12-’18
19-02-’19

3

08-04-‘19

4

27-05-’19

Activiteiten
MR-cursus gevolgd door Lonneke en Anouk
Lonneke heeft deelgenomen aan het overlegmoment met de MR’en van
Swalmen m.b.t. wijziging schooltijden.
Anouk en Renata hebben deelgenomen aan het overlegmoment met de MR’en
van Swalmen m.b.t. wijziging schooltijden.
Anouk heeft deelgenomen aan het overlegmoment met de MR’en van Swalmen
m.b.t. wijziging schooltijden.

