Notulen MR Puur Sang
Datum: woensdag 25 oktober 2017
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Loeswijk
Aanwezig: Joris, Han, Mariska, Petra, Nellie, Marleen, Sabine, Anke

1. Opening
Om 20:08 wordt de vergadering geopend
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen
3. Vaststelling agenda
Geen aanvullende punten
4. Ingekomen stukken
a. zakboekje nieuwe regelgeving Wms: ligt bij Han, hij geeft hem door aan Mariska
b. oplegnotitie GMR: wordt meegenomen in het gesprek met de directie
c. agenda OPR vergadering: is niet meegezonden door de OPR, dus op dit moment niet
bekend.
5. Schoolse zaken
a. Schoolplan
Hoe gaan we nu verder met het schoolplan. Zijn alle punten die we aangepast willen
zien doorgegeven aan de directie of zijn er nog zaken die aandacht behoeven?
 We wachten de laatste versie af en kijken dan of we in kunnen stemmen. Wij
adviseren om met een versiebeheer te gaan werken.
b. Adviesaanvraag nieuwbouw
Hoe wenst de MR te adviseren m.b.t. de nieuwbouwplannen (zie bijlage)
 Advies:
1. Ga zo breed mogelijk informeren (ouders, leerkrachten, politiek,
omgeving)
2. Probeer de politiek zo snel mogelijk in beweging te laten komen
3. Wij adviseren positief t.a.v. het voorgenomen besluit om beide
locaties te verenigen in één gebouw.
4. Wij onthouden ons van een advies t.a.v. de voorgenomen locatie
omdat we op dit moment te weinig informatie hebben met
betrekking tot:
- het algemene huisvestingsplan van de gemeente GeldropMierlo.
- Standpunten van de overige scholen in Mierlo m.b.t.
huisvesting
- Prognoses leerlingaantallen
c. Financiële rapportages
De directie heeft nogmaals aangegeven dat het niet van plan is de financiële
rapportage over 2016 aan te passen en ziet ook geen significante verbeteringen
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m.b.t. de financiële rapportage van 2017. Wat is het standpunt van de MR in deze
kwestie?
 De directie heeft informatieplicht richting de MR, maar verzaakt dit. Dit
betreurt de MR ten zeerste.
Methode muziek "Eigenwijs"
Heeft de MR behoefte aan uitleg over "Eigenwijs", de nieuwe methode voor muziek?
 De OMR leest zichzelf in als zij hierin geïnteresseerd zijn (zie:
http://www.eigenwijsdigitaal.nl/)
Formatie-overzicht n.a.v. teldatum 1 oktober
 Deze informatie is nog niet aangeleverd door de directie. Dit punt wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Inventariseren initiatieven / voorstellen van de MR zelf
 Zijn in het jaarplan verwerkt (jaarplan staat op de site van Puur Sang)
Gynzy, parro, parnassys leerlijnen
 Gynzy: Er zijn verwachtingen gewekt dat er na de vakantie gestart gaat
worden met IPads in groep 4, 7 en 8). Nu blijkt dat de financiering nog niet
rond is. Ons advies: ouders op korte termijn informeren.
 Parro: over het algemeen zeer tevreden geluiden. Parro kan gekoppeld
worden met het ouderportaal. Mogelijk kunnen we ouders hierop wijzen. De
OMR gaat proberen hoe het werkt.
Huisvesting
Visiedocument herzien
 Anke gaat hem zoeken en doorsturen. Mochten daar bespreekpunten uit
voortkomen dan worden die in de volgende agenda opgenomen.

6. Rondvraag
Petra: Er is een verschil tussen het schoolondersteuningsprofiel en het zorgplan. Het profiel
vertelt wat onze mogelijkheden en grenzen zijn. Het zorgplan gaat over hoe de zorg vorm
krijgt op onze school.
Vragen aan de directie:
Wat is het aannamebeleid van Puur Sang? En hoe zijn de procedures hieromtrent?
Zouden we het meest actuele schoolondersteuningsprofiel kunnen ontvangen?

7. Sluiting
21:51 uur wordt de vergadering gesloten

