Notulen MR Puur Sang
Datum: dinsdag 12 september 2017
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Loeswijk
Aanwezig: Petra, Nellie, Joris, Sabine, Marleen, Mariska, Anke
Afwezig: Han

1. Opening
Om 20.01 wordt de vergadering gestart met uitleg over Da Vinci.
Joris staat stil bij het verlies dat Rob afgelopen weekend heeft geleden. Anke stuurt namens
de MR een condoleanceberichtje
2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn aangenomen
3. Vaststelling agenda
Er worden enkele punten toegevoegd, te weten:
5.d, 5.e en 6.e
4. Da Vinci door Eline
Fijn dat Eline een duidelijk verhaal heeft verteld over de inhoud van de nieuwe methode.
Hoewel de MR geen instemmingsrecht of adviesrecht heeft m.b.t. keuzes van methodes is
het door de MR wel als heel prettig ervaren om er op deze manier over geïnformeerd te
worden.
5. Ingekomen stukken
a. zakboekje nieuwe regelgeving Wms (bij Han?, graag doorgeven)
b. verslag SWV Helmond-Peelland PO (ter kennisgeving aangenomen)
c. Jaarverslag GMR (ter kennisgeving aangenomen)
d. Ingezonden brieven (worden behandeld bij evaluatie informatieavond 6a)
e. Ingezonden brief Jos over de staking (ter kennisgeving aangenomen)
6. Schoolse zaken
a. Evaluatie informatieavond
 Over het algemeen zeer positieve ervaringen/geluiden
 Complimenten voor Lynette, heeft als vervanger van Rob een goed/duidelijk
verhaal verteld
 Zowel organisatorisch als inhoudelijk voor herhaling vatbaar
 Er zijn twee ingezonden mails binnengekomen n.a.v. de informatieavond.
Joris reageert op de ingezonden mails.
b. Financieel jaarverslag 2016, 2017 en 2018
 Over het jaar 2016 komt geen correctie meer: daarover willen wij onze
ongenoegen uiten
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d.

e.
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 Over 2017 komt er ook geen correctie meer: ook hier uiten wij onze
ongenoegen over. Wij willen graag een goede, volledige rapportage van de
financiële stukken van 2017
 Vanaf januari 2018 zal de directie de ontwikkeling van de kosten maandelijks
gaan volgen, waardoor naar verwachting de cijfers ook inhoudelijk beter
zullen worden, en er een duidelijk financieel jaarverslag zal zijn.
Bespreking van het schooljaarplan 2017-2018
 De volgende onderwerpen uit het jaarplan gaan we opnemen in ons jaarplan
1. Visiedocument herzien
2. Parnassys, Parro en gynzy
3. Evaluatie Da Vinci
4. Muziekonderwijs
5. Huisvesting (iedere vergadering)
6. Identiteit (begin jaar)
7. Personeelsbeleid / Taakbeleid
8. RIE
9. Financieel verslag en begroting
10. Passend onderwijs
Vaststellen Medezeggenschapsreglement
 Koptekst en voettekst verwijderen
 Het medezeggenschapsreglement is goedgekeurd door MR en directie
Vaststellen jaarverslag MR
 Jaarverslag is vastgesteld
Vaststellen Huishoudelijk reglement
 Artikel 10.1: aanpassen maanden, dan goedgekeurd
Vaststellen Jaarplan MR
 Anke maakt een nieuw jaarplan n.a.v. de punten (zie agendapunt 6c) uit het
schooljaarplan
Schoolplan bespreken van de overige hoofdstukken
 We hebben besloten om hoofdstuk 4 en verder zelfstandig door te nemen,
van opmerkingen/vragen te voorzien en deze te mailen naar Joris voor het
volgende directieoverleg (woensdag 11 oktober).
Actualiseren pagina MR op website Puur Sang
 Anke past deze aan
Vervanging:
Vraag aan de directie: Hoe wordt gewaarborgd dat uren uitbetaald worden die
parttimers vervangen bij ziekte van collega’s?

7. Rondvraag
Petra: gezonde school: aangeven bij de directie dat er duidelijk beleid gemaakt moet
worden zijn we wel of geen gezonde school?
Anke: nascholing: Petra gaat naar de basiscursus. Anke stuurt haar de informatie die ze
heeft. Wie wil er naar een verdiepingscursus? Anke stuurt informatie, graag zelf
aanmelden wanneer je interesse hebt.
8. Sluiting
De vergadering wordt om 22:00 uur gesloten.

