Notulen Schoolraad Medezeggenschapsraad Clemensschool Hulsel

Aanwezigen:

Afwezigen:
Van
Betreft

Agendapunten
01) Notulen vorige vergadering
02) Mededelingen
03) Mededelingen Locatiemanager

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)
Daisy Wouters (OR)
Nicole Heesters (MR)
Notulen Schoolraad en Medezeggenschapsraad
dinsdag 1 maart 2015

Omschrijving
-

-

-

04) Terugkoppeling
“voorzittersoverleg”
05) Inkomende post

-

Notulen worden in bijlage meegestuurd.

Geen inkomende post.
-

06) Project plan ICT, (Snappet) vraag
voor instemming aan MR
07) Rapp vordering plan van aanpak
RIE

Agendapunt 8 heeft prioriteit op dit overleg
en wordt als eerste behandeld.
Er wordt door Thieu een evaluatie gepland
binnen team van de Clemensschool, mbt
het nieuwe rapport, tevens zullen de
trendanalyses besproken worden.
Ivm sponsoring van het Pannaveld, heeft
Thieu 50 bedrijven aangeschreven.
Attentie: 29 maart is een vakantiedag voor
de kinderen van de Clemensschool.
De inspecteur is op de Clemensschool
geweest, voor meer info, zie info blad. In
2017 staat een officieel inspectiebezoek
op de planning.
De formatie zal voor de Clemensschool
het komende jaar gelijk blijven.

In info blad onder de aandacht brengen
dat MR een postvak heeft op school en
dat er een E-mailadres is.

Evaluatie staat gepland op eind Maart.
De Clemensschool heeft bezoek gehad van een
ARBO- coördinator die in het kader van veiligheid
een “rondje van de zaak” heeft gedaan. Nav dit
rondje zijn al een aantal stappen ondernomen:
bijv; stopcontacten met kinderbeveiliging, de
deurtjes in de keuken zijn beveiligd, pad naar de
voordeur van de school is opnieuw bestraat, het
zandbakzand is vervangen.
Plan van aanpak RIE doorgenomen.
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Veiligheidsverslag moet ondertekend worden
door MR.

08) Terugkoppeling van het overleg
van de Werkgroep rondom
Schooltijden, op proces en
inhoud.

Per school van de scholengemeenschap
HooLaHu komt een peiling onder de ouders t/m
groep 6, daarna zal iedere MR een advies doen
aan Bas, De uitslag van de stemmingen is
gebaseerd op alle stemmen van alle drie de
scholen bij elkaar opgeteld. De verdeling is optie
1 (houden zoals het is) of optie 2/3 (5 gelijke
dagen model met als optie kleuters vrij op vrijdag)
De grens voor wel of niet veranderen ligt op een
meerderheid van 51%.

09) Visitatie HooLaHu op 23 juni,
verzoek om per school 2 ouders
aan te laten sluiten?
10) Lijst aftreden – werving nieuwe
leden MR/SR
11) Mededelingen ouderraad

Mocht er een doorslag zijn voor veranderen
worden de stemmingen van de kleuterouders
opnieuw bekeken ivm keuze voor optie 2 of 3.
Er wordt een oproep geplaatst in het info-blad van
april.
Wanneer reactie uitblijft, zullen ouders persoonlijk
benaderd worden.
-

-

-

12) Rondvraag

-

-

Vergaderschema
22-09-2015

Niet besproken, komt volgend overleg
terug op de agenda.
De vraag hoe het zit met de inzet van Juf
Marielle op school; Marielle vangt
momenteel alle uren op in Duizel.
Er komen klachten rondom vervoer naar
de sport: de buschauffeuse rookt in de bus
tijdens het wachten op de kinderen, de
bus is erg oud en er hangt een nare lucht
in de bus. Thieu neemt hierover contact
op met “van Gompel”.
De notulen van MR/SR-overleg, zal een
week voorafgaand aan het volgende
overleg verstuurd worden naar alle
betrokkene.
Verzoek om de Engelse lessen op de
agenda te zetten voor komend overleg,
met de volgende vragen hierover: is het
helder wat er minimaal verwacht wordt
rondom het niveau Engels van de vervolg
opleidingen? Kan Engels evt eerder
aangeboden worden dan is groep 7/8?
Visitatieverslag komt volgend schooljaar
op de agenda.

Gezamenlijke holahu MRSR (1)
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15-10-2015
03-11-2015
01-12-2015
01-03-2016
19-04-2016
21-06-2016

Extra overleg MR/SR
MR/SR vergadering (2)
MR/SR (3)
MR/SR (4)
MR/SR (5)
MR/SR (6)
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