NOTULEN
Betreft:
Aanwezig:
Afwezig:

mr-vergadering 28 september 2017
Chantal, Anne-Greet, Frenny, Frank, Marja, en Kim
Tamara

1. Opening.
Marja opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten op de agenda.
Er wordt begonnen met een korte terugblik op het eind van het schooljaar 2017/2017:
- Formatie: iedere klas heeft een vaste kracht.
- Het aantal invallers is zo veel mogelijk beperkt.
- De schoolgids is net voor de zomer per mail goedgekeurd en is al gecommuniceerd.
3. Inbreng Frank
Schooljaarverslag
Het schooljaarverslag is besproken.
Vraag: Wat is de rol van de district catecheet: Zij stelt samen met school het pakket voor catechese
samen, gebaseerd op de wensen van de school. De kosten komen alleen terug op de
bestuursbegroting. De kosten worden gedragen door het bestuur en het bisdom.
Muziekles
Iedere donderdag is er muziekles, de onderbouw en de bovenbouw om en om. Het doel is dat
leraren steeds meer doen, zodat na 3 jaar leraren zelf door kunnen. Kinderen reageren positief.
MR-reglement
Dit is de herziene versie. De vraag is ernaar te kijken en de feedback aan Kim te sturen.
Verkeersituatie
De wedhouder en de verkeerspecialist zijn op bezoek geweest. De verkeerspecialist gaat weer
kijken, maar verwacht ook van ouders iets. Daaruit is een pol via schouderkom voort gekomen.
Uit de pol blijkt dat het merendeel van de ouders niet wil brigadieren of hier maar beperkt tijd
voor heeft. Frank gaat daarmee terug naar de wedhouder. Hij heet daarbij ook fotovoorbeelden
van mogelijkheden. Terugkoppeling van de verkeerspecialist is er nog niet.
Invalpool
Vanaf de herfstvakantie moet eerst invalpool B gebruikt worden. Deze pool is te bereiken via een
vast contactpersoon. De Schakel in andere scholen binnen het bestuur zijn niet enthousiast over
het systeem. Het oproepsysteem werkt niet en er is een grote wisseling van invalleraren.
Entreetoets groep 6, 7
Deze toets leeft bij de ouders, maar steeds minder bij school. Het kost veel tijd en binnen de
Schakel vraagt men zich af wat de meerwaarde is. Met een volgsysteem, aangevuld met een
proefcito begin groep 8 is een goed pre-advies te geven. De ouders binnen de mr is gevraagd naar
de waarde die zij hier aan hechten. Deze is niet groot. Het neemt veel tijd in beslag en kort daarop
volgt de gewone toets periode van cito, hierdoor lijkt het dat er weken lang alleen maar getoetst
wordt. Leerlingen zijn daarbij vaak erg gespannen voor de toetsen.

Wordt er gekozen voor afschaffing dan vinden de ouders een goede communicatie wel erg
belangrijk.
Een besluit wordt nog genomen.
Verkiezingen
Frank oppert de mogelijkheid om dit jaar toch nog door te gaan met 4 ouders/4 leraren. Volgend
jaar treedt Anne Greet af, dan kunnen we het alsnog herzien.
Staking
Er is weinig reactie gekomen bij school en geen reactie bij de ouders van de MR.
4. MR-jaarverslag
Het jaarverslag had iets uitgebreider gekund, maar is akkoord.
5. MR-activiteitenplan
- Terug aanpassen naar 4 ouders en 4 leerkrachten
- Personele begroting splitsen in begroting en personeelsinzet.
6. Verkiezingen
Merit Michielsen en Patricia de Cocq worden de nieuwe leden. Zij krijgen het schooljaarplan
toegestuurd en hebben de mogelijkheid om een cursus te volgen.
7. MR-reglement
Tamara is afgelopen schooljaar begonnen, na aftreden Wies. Wies is afgetreden volgens art 5, lid
4b, waardoor voor Tamara een nieuwe periode ingaat.
8. Voorzitter
Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering, aangezien we dan weer volledig bezet
zijn.
9. GMR
Besproken punten:
- Ondersteuningsplanraad
- Bestuursformatieplan is nog niet af
- Studiedag, directeuren gingen verschillend om met indeling van leraren.
- 14-11 vergadering i.c.m. toezichthoudend bestuurd.
- Vervangingspool
De notulen van de GMR-vergadering zijn doorgestuurd.
10. Inspiratie
Volgende keer nemen de leraren de ouders mee in de zoektocht naar nieuwe onderwijsconcepten.
11. Binnengekomen post
Geen
12. Rondvraag
Geen punten

