Notulen Schoolraad Medezeggenschapsraad Clemensschool Hulsel

Aanwezigen:

Afwezigen:
Van
Betreft

Agendapunten
01) Notulen vorige vergadering

Voorzitter: Rob Ijpelaar (MR/SR)
Secretaris: Nicole Heesters (MR)
Thieu v/d Heijden (Teamleider Clemensschool)
Roy Jacobs (MR)
Mieke van Laarhoven (SR)
Dian van Limpt (SR)
Bart Duis (SR)
Daisy Wouters (OR)
N.v.t.
Nicole Heesters (MR)
Notulen Schoolraad en Medezeggenschapsraad
dinsdag 22 juni 2016

Omschrijving
- Notulen is goedgekeurd en kan op de
website geplaatst worden.
- Aanvulling op agendapunt 9 van vorige
notulen: Er is een kennisteam Engels
geformeerd.

02) Mededelingen

-

Geen

03) Mededelingen Teamleider:

-

Lotte Mols in de nieuwe docent voor groep
7/8, ze zal zich in het volgende infoblad
voorstellen.
De formatieverdeling komt in het infoblad.
Fleur Zumker zal komend jaar deelnemen
aan de MR, ter opvolging van Thieu als
leerkracht.
Berry neemt volgende week dinsdag
afscheid als conciërge van de
Clemensschool ivm zijn pensioen.
Judith Emanuel heeft hierdoor uren
uitbreiding gekregen als conciërge, in
totaal 8 uur.
Theo Beks (BVL), functionaris rondom
Verkeersveiligheid en verkeersonderwijs,
hij controleert de verkeer activiteiten zodat
de school het veiligheidslabel kan
behouden. Is niet geweest. (Bart & Mieke
lezen BVL Portfolio, dit komt in september
ter info op de agenda)
Schoolreis op 7 juli, groep 3 t/m 8, gaat
naar Toverland
Schoolreis op 23 juni, groep 1 & 2, gaat
naar “De Bucht”
De visitatie van a.s. donderdag gaat niet
door, deze zal verplaatst worden naar
september.
Jac Nous, zal elke 3de dinsdag van de
maand, Bijbelverhalen komen vertellen, in
alle groepen.
Leerlingenaantal: vorig jaar telde de

-

-

-

-

-

-

-
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-

Clemensschool 63 leerlingen, nu 70
leerlingen en hopelijk aan het einde van
volgend schooljaar 78 leerlingen.
Roy Jacobs wordt teamleider van het team
Clemensschool. Hoe de dagen en uren
ingedeeld worden is nog niet geheel
helder. Wordt vervolgd.

04) Terugkoppeling
“voorzittersoverleg”

-

De notulen van het voorzittersoverleg
doorgenomen.

05) Inkomende post

-

Geen

06) Ondertekenen Veiligheidsverslag

-

Dit komt in september opnieuw op de
agenda ter ondertekening, wanneer de op/
aanmerkingen verwerkt zijn in het verslag.

07) Trendanalyse bespreken

-

In sept/okt nogmaals op agenda

08) Mededelingen Ouderraad

-

Spelletjes ochtend, op 20 juli, is de laatste
activiteit van dit schooljaar.
Ouderraad wil nieuwe leden werven,
hebben tevens al 2 nieuwe aanmeldingen
gehad, nl; Marjan Adriaanse en Monique
Vingerhoets.

-

09) Rondvraag

-

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om
in groep 5 of 6 toetsvaardigheid (typen)
aangeboden kan worden. Financiën zijn
een mogelijk struikelblok.
Wanneer je ideeën hebt, of mogelijkheden
ziet, laat het weten aan Roy.

10) Afscheid Thieu.

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

-

Formeel afscheid van Thieu van der
Heijden als Teamleider van de
Clemensschool.

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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