NOTULEN MR/SR-VERGADERING 2-7-2019
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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening.
Terugblik op het afgelopen schooljaar.
2. Notulen mr/sr-vergadering nr. 6, d.d. 06-05-2019
Kascontrole StOf is over het jaar 2017-2018 afgesloten.
Schoolplan is door Veldvest goedgekeurd.
3. Veiligheidscommissie
Welkom EB. EB is als nieuwe lid van de veiligheidscommissie aangesloten.
M.V.: Gemeente Veldhoven zou nog terugkomen op de rubberen tegels die rond de zandbak
zouden moeten liggen. En de dempende ondergrond die onder het duikelrek zou moeten liggen.
Tot op heden heeft de gemeente Veldhoven niets meer laten weten.
Vanuit de Veiligheidscommissie is een vraag over de veiligheid op het schoolplein neergelegd. Er
wordt vaak gefietst over het grote plein en over het pad langs het plein aan de onderbouwzijde.
De commissie gaat begin volgend schooljaar nog eens rond de tafel om een plan van aanpak te
maken over de verkeersveiligheid rondom de school. Vervolgens zullen zij weer in gesprek gaan
met de gemeente.
Mogelijk zou de commissie ook een actie, met behulp van leerlingen, kunnen bedenken om bij de
gemeente aan te kunnen tonen dat we hier al actie op hebben ondernomen.
Dit jaar is er geen dode hoek-actie geweest. Het contact met het bedrijf dat de actie uitvoert is niet
optimaal verlopen. Om deze actie op te zetten moet er contact opgenomen worden met
Veldhoven Samen Veilig.
4. Mededelingen en ingekomen stukken.
Update van uit de AC.
De AC heeft de afgelopen periode overleg gehad over hoe ze volgend jaar verder willen. Er is
voor gekozen om een scheiding te maken tussen klassenouder en AC-lid. De AC wil tijdens de
eerste informatieavond lijsten neerleggen waarop ouders zich alvast in kunnen schrijven om te
helpen bij activiteiten.

Tijdens de eerste ouderavond kan de AC ook proberen om de vacatures van klassenouder in te
vullen in de groepen waar nog geen klassenouders zijn.
De taken van de voorzitter zijn verdeeld over meerdere personen. Het aanspreekpunt voor de MR
zijn IS en CS.
Update overblijf.
Vorige week is er een vergadering geweest. Tijdens die vergadering is gesproken over kinderen
uit de bovenbouw die hun kruisje op de lijst doorkruisen en ergens anders gaan eten. De TSOkrachten weten niet waar die kinderen dan zijn en voelen zich verantwoordelijk.
Er wordt nu in de informatie van de TSO een regel toegevoegd. Vanaf komend schooljaar moet
de ouder een mail sturen naar de TSO-coördinator om de leerling af te melden voor de TSO.
De MR geeft aan dat ook incidentele overblijvers aangemeld zouden moeten worden. CS neemt
deze tip mee.
Terugkoppeling MK van StOf.
FvL heeft met MK gekeken naar de jaarafrekening van de StOf. Alles is keurig genoteerd.
De reserves van de StOf slinken wel momenteel. De uitgaven zijn groter dan de inkomsten. Veel
uitgaven gaan naar consumpties bij activiteiten. Mogelijk zouden we daar nog eens kritisch naar
kunnen kijken.
Het schooljaar 2017-2018 is nu afgesloten, dit schooljaar wordt na de zomervakantie opgepakt.
De StOf denkt na over het inzetten van middelen voor technologie. In het nieuwe schooljaar
zouden ze daar graag met de MR over in gesprek gaan.
5. Evaluatie afgelopen schooljaar.
Werkvorm:
Kies een voorwerp, waarmee je terugblikt op het afgelopen jaar.
- De MR-vergaderingen krijgen steeds meer inhoud en diepgang. De MR pakt steeds meer zelf de
regie en laat die niet alleen bij de directie liggen.
- De MR is een team, we zijn samenknap.
- Iedereen mag zeggen wat hij of zij op zijn hart heeft. We doen het juiste op het juiste moment. Er
is ruimte voor een ieder om te zeggen wat hij wil.
- Ga zo door. Fijn jaar. De vergaderingen zijn goed ingevuld.
- Iedereen zit hier vanuit zijn eigen perspectief, maar samen sturen we de goede kant op.
- Transparantie! Er was veel transparantie binnen de MR over allerlei zaken. Er zijn wel
inhoudelijke discussies geweest, maar die zijn in de loop van het jaar wat naar de achtergrond
geschoven i.v.m. het schoolplan. Inhoudelijke discussies blijven voeren.
- E is erg benieuwd naar de inhoud van de MR.
- Graag zouden we komend schooljaar wat meer werkvormen willen proberen.
- Compliment voor de voorzitter van de MR. Op een leuke en fijne manier worden de
vergaderingen geleid.
6.

Sluiting
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