Notulen MR-vergadering
Datum:
14-11-2017
Tijdstip:
19.00 uur – 21.00 uur
Voorzitter:
Ilse
Notulist:
Suzanne
Aanwezig:
Maarten, Ilse, Leonieke, Rob, Ria, Suzanne (Leontine afwezig).
Ellen vanuit de OR, Marcel vanuit de GMR
1. Opening
Marcel sluit aan vanuit de GMR. Andere kijk op de ontwikkeling van de nieuwbouw van de school,
GMR, als ouder van school, directeur van de school (veel raakvlakken).
2. Notulen vorige vergadering
Brigadiers: niks meer gebeurd. Mails zijn verstuurd naar een mailadres van de OR. Ronnie neemt
hierover nog contact op met Bregje.
Bring your own device: in conclaaf met Momento om het te verbeteren. Wat voor eigen device wordt
er mee gebracht? Verschillen tussen de kinderen. Merken de kinderen dat er verschillen in de kwaliteit
/ snelheid van de eigen devices zitten? Hebben de kinderen hier last van? Wellicht zijn de Chrome
books een optie. Als de pilot afgelopen is, hier op terug komen.
3. Begroting
Vragen over veiligheid, de verschillende leeftijden. Vragen rondom de concepten.
4. Mededelingen vanuit OR
€40,-- Per klas (1/2, 2/3, 4/5, 5/6, 7, 8) voor Sinterklaas. De sponsorloop voor St. Maarten is goed
verlopen. Het was op sommige delen op de weg wel wat glad (paar kleine ongelukjes gebeurd).
Wellicht volgend schooljaar een sponsorloop voor een goed doel in Asten.
5. Verslag GMR
6. Huisvestingsplan
Mei 2017 directeuren geïnformeerd, gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. De open dag wordt verzet
(25-02-‘18 of 18-03-‘18). Zekerheid 30-01-’18, daarna kan er gekeken worden naar de concepten.
Grootte van de school (250 kinderen) is wellicht 1 concept realistisch. Welke concepten worden er
neergezet?
Marcel sluit graag nog een volgende keer aan, mocht er vraag naar zijn dan kan dat via de mail.

7. Mededelingen vanuit directie
 Klachtenregeling (instemming); zie schoolgids op de website van de Lambertusschool.
 Instroombeleid (instemming); alleen vanuit omschreven argumenten. Het openbaar onderwijs






mag geen leerlingen weigeren.
Meerjarenplan; 2017-2018.
Schoolconcepten;
Cultuurvoorloperschool  met name voor muziek. Muziekpakhuis?!
Studiedag 06-12: DVS en cultuur.
Symposium mediawijsheid: Een aanrader voor ouders om hier bij aanwezig te zijn. De manier
van social media gebruiken.

 Groep 8, klas 1 en 2 VO: info over verslaving.

 Voortgangsgesprekken, deze week, daarna voor de instromers na 3 maanden
gesprekken.
 Kernwaarden staan op de agenda.
 Schoolpoort is wachten op de app. Direct contact ouders en leerkracht(en). Ook
resultaten zijn hier zichtbaar.
 Momento levert nog wat problemen op.
 Maarten is verhinderd op 22-01-’18. De MR vergadering wordt verzet naar 05-02-’18.
 Bregje en Neeltje zijn de nieuwe BHV-ers; Ria en Peter blijven nog even aan.
8. Ouderpanel
In een kleinere setting nog wat stellingen bespreken. In een volgende Nieuwswijzer de namen
van de MR nog een keer melden. Ilse maakt een stukje voor in de Nieuwswijzer. De volgende
keer staat het onderwerp ouderpanel weer als agendapunt.
9. MR rooster van af en aantreden
Dezelfde samenstelling als huidig schooljaar. Dit wordt t.z.t gepubliceerd (in april in de
nieuwswijzer).
10. MR reglement wat moet wel / niet op de agenda
11. Rondvraag
Er is niks voor de rondvraag.
Schema MR-vergaderingen 2017-2018
Tijdstip: 19.00 uur – 20.00 uur
Maandag 5 februari 2018
Maandag 12 maart 2018
Maandag 07 mei 2018
Maandag 25 juni 2018
Datum volgende MR vergadering: Maandag 5 februari 2018 om 19.00 uur.
Besluitenlijst/Actielijst:
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