Notulen Medezeggenschapsraad
Datum: 12 januari 2015
Aanwezig: H. Sevenheck (1e gedeelte), N. Koevoets, W. Faassen, F. Weelen, K. Spiertz, K. Kastelic,
E. Horbach
Afwezig: -

NOTULEN (overleg met directie)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De ex leden van de
MR worden bedankt voor hun bijdrage en krijgen een presentje overhandigd.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
2. Mededelingen en info directie
 Schoolplan 2015-2019. Het nieuwe schoolplan is reeds 2 keer besproken. Tijdens de
aanstaan de 3de vergadering zal een sterkte/zwakte analyse plaatsvinden. Movare biedt
het format aan waarin het schoolplan gegoten worden moet. Het schoolplan zal als vast
agendapunt worden opgenomen.
 Movare organiseert een informatiebijeenkomst aangaande passend onderwijs. Mevrouw
Sevenheck en meneer Faassen zullen hierbij aanwezig zijn.
 Samenweking De Schatkist en De Veldhof: Op 14 januari zal een vertegenwoordiger van
Movare een bezoek brengen aan De Veldhof aangaande dit onderwerp. De
samenwerking zal als vast agendapunt worden opgenomen.
 Juff Erkens hersteld gelukkig voorspoedig van haar ziekte en is inmiddels met het reintegratie traject gestart.
 Er heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om een extra kleutergroep te starten.
 Er heeft zicht de mogelijkheid voorgedaan om 2 extra formatiedagen te krijgen. Deze
worden ingevuld op maandag en dinsdag in groep 6. Vanaf de laatste week van januari
zal groep 6 op deze dagen gesplitst worden.
 Op 22 januari 2015 zal er een bijeenkomst georganiseerd worden met als onderwerp de
nieuwe cao. Buiten de leraren bestaat er ook de mogelijkheid voor ouders om deze
bijeenkomst bij te wonen.
 Mevrouw Sevenheck zal een cursus MR voor directeuren volgen gaan.
3. Rondvraag:
 Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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NOTULEN (MR-vergadering)
4. Binnengekomen stukken:
- Kerstkaart van GMR Movare
5. MR-geld:
Besloten wordt het MR geld (€500,-) in te zetten als bijdrage aan de kosten voor de aanschaf
van een podium t.b.v. activiteiten.
6. Verkiezingen MR:
Na de oproep om de MR onder de aandacht te brengen van de ouders m.b.t. de aanstaande
MR verkiezingen woont een ouder de vergadering bij op informatieve basis.
Meneer Faassen zal een aanmeldformulier voor de ouders ontwerpen en aan de ouders
overhandigen.
7. Jaarplan/activiteiten plan:
De MR wordt gevraagd om na te denken over zaken die de MR graag afgehandeld wil zien
zodat deze opgenomen kunnen worden in het jaarplan.
8. MR reglementen: Meneer Weelen draagt zorg voor het vergelijken van het MR reglementen
van De Veldhof en van Movare en probeert hier 1 document van te maken.
9. Vacature GMR: Meneer Faassen doet een oproep aan de MR leden om invulling te geven
aan de vacature GMR. Dit komt terug als agendapunt tijdens de volgende vergadering
10. Rondvraag:
Meneer Faassen wil graag weten wie er zorgt voor de contracten met de schoolfotograaf.
Naar alle waarschijnlijkheid gebeurt dit door de directie.
De volgende vergadering is op maandag 16 maart 2015 om 20:00 uur.

ACTIEPUNTEN:
Dhr Weelen: Vergelijken MR regelementen
Dhr Faassen: Aanmeldformulier MR
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