MR
mr_budschop@budschop.nl
Ospelseweg 18
6031AK Nederweert

Verslag MR-vergadering d.d. 20 maart 2017.
Aanwezig: Carla, Pepijn en Ernest (oudergeleding). Nicole, Esther en Greetje
(personeelsgeleding). Barbara (directeur) eerste deel van de vergadering.
1. Opening.
Carla heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 6 februari.
Deze kunnen door Niels op de site geplaatst worden.
3. Mededelingen directie:
 Kinderopvang / BSO op onze school. Op de kijkavond bij de kleuters
bleken de meeste ouders graag opvang van de BSO op de eigen school te
willen hebben. Barbara heeft hiervoor al contact opgenomen met Hoera. Er
wordt onderzocht of het mogelijk is te werken met gediplomeerde
gastouders of ZZP-ers. Op korte termijn zal er iets georganiseerd moeten
worden, om deze ouders aan onze school te kunnen binden. Verder is er al
een gesprek met het bestuur van Meerderweert geweest en deze stond
positief tegenover dit plan. Na deze uiteenzetting staat de MR achter de
organisatie van deze opvang.
 Eerste aanzet jaarkalender Meerderweert.
Deze blijkt van afgelopen jaar te zijn. Aan Barbara de versie 2017-2018
vragen.
 Oudertevredenheidspeiling.
Deze is sinds afgelopen maandag in de lucht. De uitslag wordt verwerkt in
een rapportage, die aan de school toegezonden wordt. Deze zal daarna
besproken worden in de MR.
 Onderwijs aan nieuwkomers.
Deze nieuwkomers zitten voornamelijk op de Bongerd. Hier is een Taalklas
opgericht, waar ook de andere scholen in de morgenuren gebruik van
kunnen maken.
 Datum sollicitatiegesprek LB-functie.
Dit gesprek vindt plaats op een maandag. Hierbij zijn aanwezig Henk
Martens van de Schrank, Ernest van Wijk namens de ouders en Greetje
Leenen namens het personeel.
4. Ingekomen/uitgaande stukken.
Info MR nr. 1.
Deze informatie is ook op hun site te bekijken.
5. Uitslag evalueren continurooster bij ouders.
Van de 65 formulieren, die de deur uit zijn gegaan, hebben we 60% retour
gekregen. De gemiddelde beoordeling was een 7,8. De verbeterpunten worden
Pagina 1 van 2

MR
mr_budschop@budschop.nl
Ospelseweg 18
6031AK Nederweert

in het team besproken en waar mogelijk toegepast.
6. Verkiezing nieuw lid MR.
Ernest van Wijk is dit jaar volgens de statuten aftredend. Er gaat deze week een
brief de deur uit, waarop mensen zich aan kunnen melden als MR-lid. Bij
meerdere geschikte personen volgt er een verkiezing.
7. Hoe krijgen we de achterban MR actief betrokken?
Komend schooljaar schuift een lid van de MR een keer per jaar aan bij het
Ouderklankbord. Een ander lid doet hetzelfde bij de Oudervereniging. Bij
belangstelling kan dit ook andersom gebeuren.
8. Bespreken vierde hoofdstuk schoolgids.
Data en namen controleren aan het einde van het schooljaar.
4.3 Kopje wijzigen in Passend onderwijs.
4.4 Kopje wijzigen in Nieuwe leerlingen.
4.8 Consequente aanspreekvorm hanteren en ev. Punt 1 en 2 hiervan eruit halen.
Kijken of er geen logischer opbouw in dit hoofdstuk te maken is.
9. Begroting MR komend schooljaar.
Deze is aangepast en goedgekeurd.
10. Rondvraag.
Geen.
11. Agendapunten volgende vergadering.
 Jaarkalender 2017-2018 Meerderweert. (mededeling vanuit directie)
 Verder volgens Raamwerk.
12. Sluiting.
Carla sluit de vergadering en wenst ieder nog een fijne avond.
De volgende vergadering is maandag 22 mei om 19.00 uur.
Actiepunten
Actiepunt
20-03-2017
20-03-2017

20-03-2017

Onderwerp
Notulen van 6 februari op site zetten
Wijzigingen in schoolgids aanbrengen. Zie
agendapunt 8.
Verzenden evaluatie continurooster aan
ouders
Bijwonen sollicitatie LB- functie

20-03-2017
20-03-2017

Toesturen jaarkalender Meerderweert
Contact opnemen met Oudervereniging

20-03-2017

Wie
Niels
Barbara
Greetje
Ernest
Greetje
Barbara
Ernest
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