MR- vergadering B.S. OP ’T HWAGVELD

Notulen
Maandag 29 juni 2015 om 19:30
Aanwezig:

Afwezig:
1

MR leden:

Eric Biesmans
Demitry Steinschuld
Renate Tijssen
Marjo van den Berg (notulist)

Directie:

Christa Somers-Schneiders

MR leden:

Petra Huntjens

Welkom
Eric heet iedereen welkom.

2a Ingekomen stukken
Afmelding Petra Huntjens.
2b Notulen
Aangenomen.
3

Schoolplan 2015-2019, hamerstuk (zie mail)
De MR-leden gaan unaniem akkoord. De voorzitter tekent formulier.

4

Schooljaarplan 2015-2016 (zie mail)
De MR-leden gaan unaniem akkoord. De voorzitter tekent formulier.

5

Schoolgids 2015/2016, hamerstuk (zie mail)
De MR-leden oudergeleding stemt unaniem akkoord. De lerarengeleding
geeft positief advies. De voorzitter tekent formulier.

6

Begroting 2015-2019, hamerstuk (in schoolplan)
De MR-leden gaan unaniem akkoord. De voorzitter tekent formulier.

7

Formatieplan 2015/2016
De MR-leden lerarengeleding stemt unaniem akkoord. De oudergeleding
geeft positief advies. De voorzitter tekent formulier.

8

Jaarplanner MR komend schooljaar
Er worden weer 5 datums geprikt.
- Donderdag 8 oktober 2015 om 16:00
- Donderdag 26 november 2015 om 16:00
- Donderdag 25 februari 2016 om 16:00
- Donderdag 19 mei 2016 om 16:00
- Donderdag 28 juni 2016 om 16:00
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9

Mogelijkheden meer capaciteit Revue
Er wordt aangegeven dat de ouders het jammer vinden dat er weinig
bezoekers capaciteit is bij de voorstelling. De kinderen en de leraren doen
er zoveel moeite voor en investeren zoveel tijd er in. Er zijn kinderen die
moeten kiezen wie mag komen kijken van de familie. Zijn er
mogelijkheden om een extra voorstelling te houden? Christa geeft aan dat
het een optie is om de dag na de voorstelling een extra voorstelling te
geven tijdens de schooluren. Het idee wordt positief ontvangen. Wel is de
vraag of dat ook nog voor dit jaar te regelen is. Christa gaat dit verder
bespreken met de betreffende leraren.

10 Communicatie activiteiten
Er wordt nu via verschillende kanalen gecommuniceerd. Wat is hierin de
werkwijze?
Officieel zal de communicatie gaan via het Pennedöpke. Degene die deze
niet digitaal kunnen ontvangen, krijgen een papierenversie. Dit wel op
eigen verzoek. Er is een uitzondering. Als de kinderen of ouders zich
moeten aanmelden voor een activiteit zal er via de oude manier gewerkt
worden. Dan worden briefjes meegegeven. In de praktijk blijkt namelijk
dat er anders weinig respons is.
11 Foto’s maken door hulpouders/begeleiders
Er zijn via ouders reacties gekomen dat er al diverse malen tijdens
schoolactiviteiten foto’s worden gemaakt van de kinderen ( niet hun eigen
kinderen) en deze via socialmedia worden gedeeld. Christa zal de
hulpouders/begeleiders informeren dat dit niet de bedoeling is. Als ze
foto’s willen delen, kan men de foto’s naar Christa doorsturen. En deze via
de website of Pennedöpke publiceren.
12 Rondvraag
Eric: Eric is komend jaar aftredend en niet meer verkiesbaar. We zullen
hiervoor een verkiezing moeten uitzetten. Tevens zal er één van de
leraren aftreden. Christa zal dit verder bespreken met de lerarengeleding.
Demitry is het jaar erop volgend aftredend en niet meer herkiesbaar. We
zullen dus aan het begin van het schooljaar hieraan moeten gaan denken
om de kennis niet verloren te laten gaan.
13 Afsluiting
Eric bedankt allen aanwezig en sluit de vergadering. Volgende
vergadering: 8 oktober 2015 om 16:00. Dit is de eerste vergadering van
het schooljaar 2015-2016. Aansluitend zullen we een hapje gaan eten.
Demitry zal de afspraak hiervoor maken.

Verstrekte documenten aan alle MR-leden aanwezigen:
Vooraf per mail
Schoolplan 2015-2019, hamerstuk
Schooljaarplan 2015-2016
Schoolgids 2015/2016, hamerstuk

MR basisschool “Op t’ Hwagveld” te Meerssen

Pagina 2

