Notulen Schoolraad Medezeggenschapsraad Clemensschool Hulsel

Aanwezigen:

Afwezigen:
Van
Betreft

Agendapunten
01) Notulen vorige vergadering
02) Mededelingen

03) Mededelingen Locatiemanager

04) Terugkoppeling
“voorzittersoverleg”

05) Inkomende post
06) Concept schoolgids

07) Formatie volgend schooljaar

Voorzitter: Judith Starmans (MR/SR)
Secretaris: Nicole Heesters (MR)
Thieu v/d Heijden (Lokatiemanager)
Roy Jacobs
Carin de Brouwer (SR)
Mieke van Laarhoven (SR)
Dian van Limpt (SR)
Bart Duis (SR)
Rob Ijpelaar (SR)
Daisy Wouters (OR)
Petri Jobsen MR
Nicole Heesters (MR)
Notulen Schoolraad en Medezeggenschapsraad
dinsdag 23 juni 2015

Omschrijving
Akkoord, kan geplaatst worden op de website
- De scholing voor MR/SR zal plaatsvinden
op locatie Clemensschool
- Mieke van Laarhoven en Bart Duis zijn
oudercommissie wb de contacten met Nr
1, Judith zal Nr 1 hiervan op de hoogte
stellen.
- Rapp aanpak RIE komt volgend (punt 8
agenda overleg op 28-04-2015)
schooljaar, op voorzittersoverleg terug als
agendapunt.
- MR/SR leden kunnen stemmen voor de
GMR.
- Groep 4 doet mee aan een pilot rekenen
voor een nieuwe rekenmethode.
- Fleur Zumker (nieuwe leerkracht) start
komend schooljaar in groep 3/4.
- In nov 2015: zal er een stagiaire
onderwijsassistent startenmet een
contract van 2 jaar, tot feb 2016 1 dag per
week vanaf feb 2 dagen per week.
- Ouderraad + schoolleiding zijn druk bezig
met de organisatie rondom de
vossenjacht.
-

Voorzitten MR/SR Lage Mierde heeft zijn
functie neergelegd, wordt waargenomen
tot er een definitieve voorzitter benoemd
is.

Evaluatie van het bezoek van GGD, geen
bijzonderheden.
Thieu mailt komende week het concept door naar
leden van MR/SR om kritisch te kijken naar mn de
kalender op duidelijkheid, graag binnen 1 week
reactie.
Thieu zal op vrijdag groep 5/6 lesgeven en op
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08) Wijzigingen schooltijden

09) cao leerkrachten (Thieu)

10) Tekenen schoolplan (Rob)
11) Rolverdeling MR volgend
schooljaar

12) Studiedagen volgend schooljaar
13) Mededelingen ouderraad

14) Rondvraag

Vergaderschema
09-09-2014
28-10-2014
18-11-2014
27-01-2015
17-03-2015
28-04-2015
23-06-2015

woensdag roulerend per klas, om op deze manier
de vaste docent de ruimte te geven voor andere
overstijgende werkzaamheden.
Acties ivm schooltijden, we willen contact
opnemen met Bas, hoe dit op te pakken, voorstel
om een werkgroep te formeren met MR van
HoLaHu specifiek mbt de schooltijden. Dian mailt
Bas hierover.
Normjaartaak: directeur zal met alle docenten
gesprek aan over taken en taakverdeling en
maken hier individuele afspraken over.
De personeel geleding van de MR heeft
ingestemd met overlegmodel van de cao.
Gedaan.
Afscheid Judith Starmans na 9 jaar lid in MR/SR
en als Voorzitter. Afscheid Carin de Brouwer,
ongeveer 7 jaar lid van MR/SR, Bedankt voor
jullie inzet.
Voorzitterschap wordt overgenomen door Rob
Ijpelaar, Notulist blijft Nicole Heesters
2 op woensdag, 1 op maandag en 2 op vrijdag
- High Tea georganiseerd voor groep 8
- Druk bezig met laatste activiteit van het
schooljaar “Vossenjacht”
Er bestaat bij de MR/SR nog een potje van
oudsher ooit eens door de gemeente in het leven
geroepen, maar niet meer is, hierin zit nog een
bedrag van €100,85, de MR/SR willen dit bedrag
doneren aan de OR voor de realisatie van het
Pannaveld.

Gezamenlijke holahu MRSR (1)
MR/SR vergadering (2)
MR/SR (3)
MR/SR (4)
MR/SR (5)
MR/SR (6)
MR/SR (7)
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