Notulen MR-vergadering
Datum:
5-2-2018
Tijdstip:
19.00 uur – 21.00 uur
Voorzitter:
Ilse
Notulist:
Ria
Aanwezig:
Maarten, Ilse, Leonieke, Rob, Ria, Suzanne (Leontine afwezig).
Ellen (namens OR) is afwezig

1. Opening
Ilse opent de vergadering en heet eenieder welkom.
2. Notulen vorige vergadering (14-11-2017)
Brigadiers: volgend schooljaar wil Ronnie dit opnieuw onder de aandacht brengen bij de
ouders van onze leerlingen.
Bring your own device: we zetten in op financiële middelen die via school te verkrijgen zijn.
Ook bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Momento-deal (lease).
Dit moet nog nader bekeken en besproken worden
3. SHP
Ilse heeft contact gehad met de MR van de Bonifatiusschool. Ouders van onze school zijn
meegaand en zien het SHP als een gedragen plan voor de komende 40 jaar.
De veiligheid bij de locatie Varendonck is een heikel punt.
Ouders ontvangen regelmatig een nieuwsbrief m.b.t. SHP om zo op de hoogte te blijven van
de ontwikkelingen.
In de eerste nieuwsbrief werden 2 vragen geformuleerd waarop de MR heeft gereageerd:
Hebben jullie vanuit je eigen school bezwaren tegen de locatie Varendonck? Neen
- Welke alternatieve locaties vinden jullie dat overwogen zouden moeten worden? Geen
enkele andere locatie.
Deze antwoorden worden meegenomen in het overleg met de gemeente op 21 februari .
Het huidig schoolconcept is opgesteld en naar Prodas gestuurd.
De MR wordt bij de verdere invulling zo snel mogelijk meegenomen.
4. Mededelingen vanuit OR
5. Verslag GMR
6. Mededelingen vanuit directie
 Bring your own device: nog geen definitief besluit; moet intern nader bekeken worden.
 De komende rapporten worden digitaal naar de ouders/verzorgers verstuurd.
 De thema-avond van 6 februari gaat wegens te geringe belangstelling niet door.
7. Ouderpanel
Ilse maakt een stukje voor in de Nieuwswijzer (maart)
Nieuwe stelling: Er moet minstens 1 keer per jaar een thema-avond komen!
De volgende keer staat het onderwerp ouderpanel weer op de agenda voor aanvullingen.

8. Open dag 25 februari
Zondag 25 februari van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Leerlingenraad, OR, MR en Korein zullen aanwezig zijn.
De werkgroep zorgt voor de organisatie.
9. Rondvraag
Rob: er staan weer regelmatig auto’s geparkeerd op de Kiss en Ride strook.
De wijkagent mag gewaarschuwd worden.
Maarten bedankt de MR leden voor de positieve insteek bij het SHP.

Schema MR-vergaderingen 2017-2018
Tijdstip: 19.00 uur – 20.00 uur
Maandag 19 maart 2018
Maandag 07 mei 2018
Maandag 25 juni 2018
Datum volgende MR vergadering: maandag 19 maart 2018 om 19.00 uur.
Agendapunten: - wel/geen thema-avond
- ouderpanel
- SHP
Besluitenlijst/Actielijst:
Agenda
punt
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