Medezeggenschapsraad
De Toverlaars

openbare school voor basisonderwijs

Aanvang: 20:00 uur
Sluiting: 21:30 uur
CONCEPT NOTULEN MR -VERGADERING
Aanwezig:
Liesbeth Bult, Marie-José Jaspers, Patricia Wagtmans, Tineke van
Sprundel, Inske Weber, Barry den Ouden
Afwezig met kennisgeving: Johan van Opstal
Notulist: Tineke van Sprundel

1.

2.

Opening en
vaststellen
agenda

Verslag van de agendapunten
 Barry heet iedereen van harte welkom.

Notulen



De notulen van 20 september worden
vastgesteld.

Ingekomen post





Netwerk (ouders in de) medezeggenschap
Agenda MR de Leest 26-9-2016
Vooraankondiging informatie avond OPR
(ondersteuningsplanraad) 31 januari





Extra Voorlichtingsbijeenkomsten over
wijzigingen in de WMS
OV: Vast gestelde notulen 15-09-2016 & concept
notulen 3-11-2016
post uit postvak: geen bijzonderheden




Vastgestelde notulen MR Toverlaars 21 juni 2016
Agenda 7 november


o

GMR:
Samenwerking gaat niet door. Collega's
op de hoogte gebracht via nieuwsbrief.
Komt geen informatie naar ouders toe.
Andere besturen hadden hier minder
behoefte aan. Taak van Ton kijken naar
andere samenwerking.
Vraag ouder over straling WIFI.



3.

Uitgaande post

4.

Vaste bespreekpunten MR

o

Actie

Tineke geeft MR op
Besproken, er zijn
geen mensen in de
gelegenheid om te
gaan, naar Ton
terug koppelen

o
o

o

o

o
o
o
o



5.

Bespreekpunten
MR:

Notulen MR Toverlaars

Standpunt ingenomen door Ton, komt
een kort stukje in de info.
Deurbeleid, let erop dat de deuren goed
dicht zijn.
Begroting is er nog niet; Helder
onderwijs heeft onjuiste cijfers, 1
december komt hij bij de RvT, voor de
kerstvakantie naar GMR. Uitstel bij de
gemeente aangevraagd
Budget; MR/GMR behoorlijk bedrag in
de pot. Verantwoorden waar je het voor
gebruikt. Komt een penningmeester.
Gezamenlijk MR; ruimte voor RvT.
Oudervereniging:
Jubileum; bijdrage aan shirtjes.
Geslaagde actie.
Signalen plein, onduidelijkheid over de
kleuren. Info volgt in de info.
Jaarvergadering; weinig animo.
Inplannen oudergesprekken;
mogelijkheid avond tijd mag ruimer.
Vanuit MR; Er mist een bevestiging naar
de ouders toe na het invullen.
Verkeer en veiligheid (BVL; Brabants
verkeer veiligheidslabel): Overdracht
plaats gevonden naar de nieuwe
verkeersouder. Voortouw verkeer ligt bij
Anouschka. Volgend schooljaar een
gezamenlijke verkeersweek bij 't
Voortouw.

 Mededelingen schoolleiding
Verloop terugkeer collega's besproken
Migratie van Winssys naar Office 365
Begroting en overzicht dagelijkse uitgaven
Toverlaars; zie GMR
 Scholing MR
Good Governence: Patricia
Basis medezeggenschap: Barry, Inske
Tineke kijkt nog wat ze gaat doen.
Wat te doen met vervanging voor de groep,
MR geld voor besteden. Hoe wordt dit
gedaan?
Liesbeth en Patricia gaan kijken voor een
handige opzet om trainingen in te dienen
via de GMR. Dat het goed verdeelt wordt
tussen de MR-en.
 Kanjertraining;
Twee collega's training kanjercoördinator.
Geen signalen van pesterijen. Mocht er iets
20 januari 2017

Pagina 2

zijn, graag melden bij leerkracht of MarieJosé.
6.

MR-informatie
voor in de info




7.

MR
terugkoppeling
naar team:
W.V.T.T.K.



8.



inclusief rondvraag




9.

Volgende vergadering 18 januari 2016
In een later stadium de bijscholing naar
de ouders terug koppelen.
Lijst leerlingen en gegevens terug
koppelen naar het team
Terugkoppeling
Lijsten met leerlinggegevens niet
zomaar geven (bijv. aan OV). Maar een team
uitdraai uit parassys maken met alleen
de namen zonder de gegevens.
Gegevens leerlingen niet aan
klassenouder geven zonder
toestemming van de andere ouders. Kan
dit op /het formulier voor privacybeleid
komen
Komt een positie vrij voor ouderlid
binnen de MR, verkiezingsprocedure
gaat gestart worden.

Sluiting

Notulen MR Toverlaars
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