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6031AK Nederweert

Verslag MR-vergadering van 22 januari 2018.
Aanwezig: Carla en Pepijn (oudergeleding). Nicole, Esther, Greetje (personeelsgeleding) en
Barbara (directeur). Ernest heeft zich afgemeld.
1. Opening.
Carla heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 6 november.
Punten aangepast en de notulen kunnen door Niels op de site geplaatst worden.
3. Mededelingen directie:
 Bezoek inspectie bestuur/scholen
Er zijn 5 scholen bezocht en gecontroleerd ter verificatie. Hier volgen nog gesprekken
over.
Basisschool Budschop gaat definitief voor predicaat GOED. Op het eind van het
schooljaar krijgen we bezoek van de inspecteur. Om voor GOED in aanmerking te
komen moet je aan een aantal standaarden van de inspectie voldoen. Een hiervan is
de kwaliteitscultuur. Vanuit het bestuur van Meerderweert zijn hier drie scholen voor
voorgedragen, waaronder onze school.
Na het bezoek van de inspecteur ontvangen wij een schoolrapport.
 Vanuit de gemeente zijn 13 potentiële leerlingen gemeld, die mogelijk en hopelijk
voor onze school kiezen.
 De tweede stakingsdag is door de ouders minder goed ontvangen dan de eerste. Er
wordt nu gekeken of er een ludieke actie georganiseerd kan worden bij de derde
stakingsgolf, die minder belastend is voor de ouders. De MR is gevraagd mee te
denken over mogelijkheden.
 Achteraf bleek er geen probleem te zijn met de verzekering van de prinsenwagen. Hij
was gewoon verzekerd bij Interpolis.
Van Carla kwam de tip dat er bij de gemeente een pot is voor “goede initiatieven” van
de burgers. Barbara zal contact opnemen met de betreffende wethouder.
 Vanuit de MR zijn er geen punten die in het Ouderklankbord besproken hoeven te
worden.
4. Herziene SchoolJaarBegroting.
Deze is ter bestudering met de agenda meegestuurd. De begroting is herzien na het
bekend worden van het definitieve aantal leerlingen.
5. Vorderingen missie en visie.
Aan de MR is uitgelegd wat het beeld is, dat de school voor ogen heeft. Deze missie/
visie zal ook naar buiten toe uitgedragen moeten worden, zodat deze zo breed mogelijk
gedragen wordt. De inhoud zal te zijner tijd op de site geplaatst worden. In de uitleg zal in
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een steeds herkenbare vorm ingezoomd worden op de onderdelen ervan. Dit is een
voorstel vanuit de MR.
6. Bewegen op school.
Dit punt moet eerst besproken worden in de teamvergadering en komt daarna terug in de
MR.
7. Invoeren van een tutor bij lezen.
Ook dit komt in de volgende vergadering terug.
8. Ingekomen en uitgaande stukken.
Deze zijn besproken en verder geen opmerkingen.
9. Begroting MR voor komend schooljaar.
Deze komt in volgende vergadering terug.
10. Rondvraag.
Carla: Zij wilde weten of naast de digitale boekenkast de papieren versie mee naar huis
wordt gegeven. Dit is zo.
11. Agendapunten volgende vergadering
 Missie en visie / Bewegen op school / tutor lezen
 Begroting MR voor komend jaar
 Verder volgens het raamwerk
12. Sluiting.
Carla sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne avond.
De volgende vergadering is op 12 maart om 19.00 uur.
Actiepunten
Actiepunt

Onderwerp

Wie

22-01-2018

Notulen van 6 november op site zetten

Niels

22-01-2018

Mogelijkheid Buddylezen, afscheid groep 8 en bewegen in de
groep in team brengen

Barbara
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