MR
mr_budschop@budschop.nl
Ospelseweg 18
6031AK Nederweert

Verslag MR-vergadering van 12 november 2018.
Aanwezig: Judith (directeur),Carla, Pepijn en Ernest(oudergeleding). Esther, Peggy, Nicole
(personeelsgeleding).
1. Opening.
Carla heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 17 september.
Deze zijn goedgekeurd en kunnen op de site geplaatst kunnen worden.
3. Mededelingen directie:
 Zie bijlage.
 Op dit moment is de IKC-informatie alleen nog informatievoorziening. Inbreng van
de MR is altijd welkom.
Een ouder geeft aan dat het als MR moeilijk te beoordelen is of het project IKC op
koers ligt. Het is goed om dit tijdens de volgende vergadering met Erna te
bespreken en te bekijken wat de rol van de MR hierin is.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
 Cursussen (G)MR
 InfoMR
5. Enquête continurooster
We werken nu ruim twee jaar met het continurooster. Vorig jaar hebben we geëvalueerd
middels een enquête. Tips die hieruit kwamen zijn meegenomen.
Wij krijgen geen signalen dat er nu onderwerpen spelen m.b.t. het continurooster.
Er zal dan ook geen nieuwe enquête gehouden worden.
6. De gezonde school
Waar staat het vignet De gezonde school nu eigenlijk voor? Hier komen we de volgende
vergadering op terug.
7. Voorlichting VO
Is het een idee om oud-leerlingen aan groep 7/8 te laten vertellen over hun ervaringen op
het VO?
We kijken wat hierin mogelijk is. Misschien koppelen we dit aan de terugkommiddag van
onze oud-leerlingen.
7. Agenda volgende vergadering
 Volgens raamwerk.
 Inspectierapport
 Presentatie IKC door Erna.
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Vignet De gezonde school
Mochten er andere punten zijn dan deze uiterlijk een week voorafgaand aan de
vergadering naar Nicole mailen, zodat deze in de agenda meegenomen kunnen
worden. De agenda wordt de maandag voorafgaand aan de vergadering gestuurd.

8. Rondvraag
Carla: Hoe is het team meegenomen in het IKC-traject? Het team heeft toegelicht hoe dit
gegaan en ervaren is.
Carla: Uit de toelichting van Judith op het inspectiebezoek blijkt dat het resultaat rekenen
en woordenschat aandacht nodig heeft. Dit is de basis van het onderwijs. Wat doen we
hier als school mee? Tijdens de teamvergadering van 22 november staat het
inspectierapport op de agenda en wordt er gekeken waar de prioriteiten liggen. Wat
pakken we meteen op en wat nemen we mee in ons volgend jaarplan.
De oudergeleding van de MR heeft enkele vragen richting GMR m.b.t. hun rol in het IKCproject: De integratie van basisschool Budschop binnen IKC Nederweert is dit jaar in
gang gezet. Is dit nog in de onderzoeksfase om tot een definitief besluit te komen? Wat is
de rol van de GMR en eigen MR m.b.t. het besluit om tot een IKC te komen?
9. Sluiting.
Carla sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 28 januari om 19.00 uur.
Actiepunten
Actiepunt

Onderwerp

Wie

12-11-2018

Notulen van 17 september en MR-jaarverslag op site zetten

Niels

12-11-2018

GMR mailen m.b.t. IKC-project

Nicole

12-11-2018

Conceptrapport inspectie mailen naar oudergeleding

Judith

12-11-2018

MR-begroting mailen

Pepijn

17-09-2018

Evaluatie Gynzy

Team
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