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) Voorstel “Pilot Tablets”

Voorzitter: Rob Ijpelaar (MR/SR)
Secretaris: Nicole Heesters (MR)
Thieu v/d Heijden (Lokatiemanager)
Roy Jacobs (MR)
Mieke van Laarhoven (SR)
Dian van Limpt (SR)
Bart Duis (SR)
Femke Bastiaanse (OR)
Nicole Heesters (MR)
Notulen Schoolraad en Medezeggenschapsraad
dinsdag 3 november 2015

Omschrijving
Kunnen op de website geplaatst worden.
- In overleg met elkaar besloten dat MR/SR
overleg vanaf heden om 20.00u start ipv
20.30u
- Vragen rondom opstellen jaarverslag
zullen worden voorgelegd bij de cursus op
18 november
- NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve
Capaciteiten Test) zullen niet alleen in
groep 4 worden afgenomen, maar ook in
de groepen 6 & 8.
- Omdat verhoudingen van de resultaten
procentueel gezien, op een kleine school
(klein aantal leerlingen), anders liggen dan
op een grote school (groot aantal
leerlingen), wil de Clemensschool de
resultaten van de leerlingen doornemen
met de inspectie, om helder te krijgen dat
de procenten niet per definitie een
weergave zijn van de kwaliteiten van een
school en de leerlingen.
- De school volgt in de komende periode
“Het Sinterklaasjournaal”, dit start op 9
november.
- Roy gaat met groep 7-8 een bezoek
brengen aan het gemeentehuis in Reusel,
dit in het kader van project “Democracity”
- Goede vrijdag is geen nationale feestdag
en dus geen vrije dag.
- Op 14 december gaat de Clemensschool
voor 1 ½ uur schaatsen in Reusel bij het
Winterfeest (meer info hierover volgt nog
tzt)
n.v.t.
/
Er zal aandacht moeten zijn, vanuit Roy en de
ICT-ers, voor goed plan met weloverwogen
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keuzes. Dit projectplan zal dan ingediend worden
bij het college van bestuur. Het blijft moeilijk en
onduidelijk wat er nu wel en niet kan.

07) Pestprotocol en Gedragscode

08) Borging van de lesstof
09) Beleidsnotitie communie en
vormsel

10) Advies, tips & aandachtspunten
mbt onderzoek wijziging
schooltijden

11) Feedback op vakantierooster en
kalender
12) Mededelingen ouderraad
13) Rondvraag

Vergaderschema
22-09-2015
15-10-2015
03-11-2015
01-12-2015
01-03-2016
19-04-2016
21-06-2016

MR/SR heeft wel moeite met de onduidelijkheid
die er al langere tijd is over visie rondom ict, o.a.
het al dan niet inzetten van tablets. MR/SR vindt
dat nodig dat hier snel een duidelijk visie en
duidelijkheid in komt. Rob mailt dit namens
MR/SR aan Bas.
Op- en aanmerkingen besproken en zullen
worden meegenomen in het overleg met MT.

Dit thema zal binnen het MT + met de inspectie
besproken worden.
Instemming gevraagd aan MR voor doorvoeren
van deze beleidsnotitie. Wanneer de opaanmerking verwekt zijn, stemt MR in. Moet nog
officieel getekend worden voor instemming.
Voorstel om werkgroep te formeren van ouders
die pro- en tegen zijn om op deze manier de
discussie te voeren en helder te krijgen waar de
wrijving zit, of mogelijke cosequenties of
problemen zitten. Uitslag hiervan uitwerken voor
de presentatie.
/
/
Op ma 9 november is er een vergadering van de
oudercommissie van NR 1, Mieke en Bart gaan
hier naartoe.

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