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mr_budschop@budschop.nl
Ospelseweg 18
6031AK Nederweert

Verslag MR-vergadering d.d. 22 mei 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 20 maart.
Deze kunnen door Niels op de site geplaatst worden.
3. Mededelingen directie:
 Start BSO op maandag, dinsdag en donderdag.
De eerste aanmeldingen hiervoor zijn binnen. Opvang wordt samen met
Hoera opgezet.
 Aanmeldingen voor het schooljaar 2017-2018.
Er zijn nog maar 9 nieuwe aanmeldingen binnengekomen.
Overwogen wordt om buiten aanmeldperiode meer reclame voor de school
te maken. We willen zoveel mogelijk potentiële leerlingen uit de wijk voor
onze school interesseren. Hiervoor wordt een PR groep in het leven
geroepen.
Ernest en Pepijn zullen namens de MR hierin participeren.
 Resultaten eindtoets en schooladviezen.
Deze zijn besproken in de MR
 Groepsverdeling komend schooljaar.
Aan het begin van het schooljaar ziet deze er als volgt uit:
Groep 1-2: May en Marion
Groep 3-4: Esther en Greetje
Groep 5-6: Niels
Groep 7-8: Nicole en Peggy.
De kleuters starten met 21 leerlingen.
 Jaarkalender 2017-2018 Meerderweert
Door verschuiving van de zomervakantie hebben we dit jaar te maken met
39 schoolweken.
 LIO-stagiaire in groep 3 ( 3-4)
Yvon de Wit gaat in groep 3 aan de slag. Barbara geeft hier uitleg over.
4. Agendapunten directie:
 Voorlopige schooljaarbegroting.
De begroting komt dit jaar voor de eerste keer onder druk te staan. Hij is
evenwel door Meerderweert goedgekeurd.
Barbara heeft hem met de MR besproken.
De tuin moet opnieuw aangelegd worden en onderhouden.
Carla gaat aan de betreffende wethouder vragen of de Risse dit niet kan
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overnemen. Dit wordt dan aanmerkelijk goedkoper.
Met de Dorpsraad, Jong Nederland en Scouting rond de tafel gaan, om te
kijken of zij hierin iets kunnen betekenen.
Formatie komend schooljaar.
Deze is besproken en is voor iedereen helder.

5. Actieplan RI& E.
Deze komt de volgende vergadering terug.
6. Resultaten oudertevredenheidspeiling.
Deze is kritisch bekeken en we zijn tot de conclusie gekomen, dat we heel
tevreden mogen zijn met deze mooie uitslag.
7. Vakantierooster/urenberekening 2017-2018.
De MR stemt hiermee in.
8. Ingekomen/uitgaande stukken.
 Verslag vergadering GMR.
De belangrijkste punten waren hier de sterke terugloop van de
asielopvang.
Verder kwam de fusie tussen de 2 schoolbesturen aan de orde.
9. Bespreken vijfde hoofdstuk schoolgids.
Dit is informatie, die door Meerderweert aangereikt wordt.
10. Rondvraag.
Ernest: Hij heeft overleg gehad met de Oudervereniging en zal in het nieuwe
schooljaar aansluiten bij hun eerste vergadering.
Na de vergadering wordt het schooljaar gezellig afgesloten.
11. Agendapunten volgende vergadering.
 Actieplan RI& E.
 Verder volgens Raamwerk.
12. Sluiting.
Carla sluit de vergadering en wenst ieder nog een fijne avond.
De volgende vergadering is maandag 19 juni om 19.00 uur.
Actiepunten
Actiepunt
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017

Onderwerp
Notulen van 20 maart op site zetten
Aanleveren actieplan RI&E
Stukje over de BSO toevoegen aan de
schoolgids

Wie
Niels
Barbara

Pagina 2 van 2

