MR-vergadering
Datum:

2-9-2019

Tijdstip:

19.30 uur – 21.00 uur

Aanwezig: Maarten Theijs, Suzanne Aarts, Ria Berkvens, Leontine Sanders, Lenneke Paardekooper,
Willem Vervoordeldonk en Ilse van Oosterhout
Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Onderwerp
Opening
Notulen
22-6-2019
SHP

Status / opmerking

*Moeilijk te openen, bij moeilijk versturen via Ilse in Word
*Schoolplan wordt niet aangepast
*Terugkoppeling 1e stuurgroepoverleg: Werkgroep bestaat uit: Helmine Wijnen,
Ilse v. Houts, Jorik Arts, Ilse v. Oosterhout, Maarten Theijs, Linda Janssen, Bregje v.
Bommel, Dyonne Dekkers en Jos v. Kessel.
Grote lijnen zijn uitgezet m.b.t. werkgroepen. Wens: in elke werkgroep van alle de
3 scholen een ouder.
- Werkgroepen: Identiteit, Pedagogisch raamplan, Financiën, Personeelszaken,
Communicatie. Maarten heeft mensen benaderd, de
werkgroepen kunnen uitgebreid worden met een deskundige.
Advies van deze werkgroepen gaat naar de stuurgroep.
-Werkgroep identiteit bestaat uit: directeuren, van elk MT 1 lid.
-Ontwikkelen onderwijsconcept: directeuren, Bregje v B, Ilse v H, Dionne, Martine
Creemers.
Dit concept kan volledig afwijken van het huidige.
* Loverleerlingen blijven Loverleerlingen, Lambertusleerlingen blijven
Lambertusleerlingen, geldt ook voor de leerkrachten.
*Bespreken inrichtingskeuze fusie MR:
Keuze brede MR: Lambertus. Smalle MR: Lover Boni.
Z.s.m. doorgeven wie zitting neemt.
Mededelingen *Ouderbijdrage: verschil €2.50. Moet op elkaar afgestemd worden.
vanuit de OR
Maarten neemt nogmaals met de Oudervereniging contact op hoe om te gaan
met Loverkinderen op de Lambertusschool i.v.m. de activiteiten.
Mededelingen *Goed gestart.
vanuit de
*Nieuwswijzer nieuwe stijl is uitgegaan.
directie
*schooltuin: Lover: gemeente vragen gras te maaien.
Lambertus/Lover: ORO 6x per jaar.
*Rataplannen: Lover gr 7,8 komt naar Lambertus.
*Thematisch werken: Lambertus 7,8 naar Lover.
*Begrotingsgespreken 2020 in oktober 2019.
*Afstemmingsgesprekken: allen ’s middags. Voorstel Ilse: ouders tegemoet komen
door 1 avond in te plannen. Dit schooljaar laten we het zoals het nu is daarna
evalueren.
Bezetting MR Lambertus klopt.
Lover: i.v.m. zwangerschap Nina vragen of Bregje of Ingrid terug willen komen.
Maarten vraagt hen. Maurice kan dit jaar niks/weinig voor de MR betekenen i.v.m
drukke werkzaamheden. Optie 1: ouder van het Lover vragen. Optie 2: Lenneke
namens Lover.

7.

Vergaderen
MR’en Lover
en Lambertus.
Vergaderroost
er

8.

Rondvraag

*Vergaderingen blijven samen.
*Voorzitter rouleert.
*Notulen worden 2x verstuurd: 1x met aanwezigheid Lover MR, 1x met bezetting
Lambertus MR.
*Vergaderrooster:
07-10 Lover
25-11
20-01
09-03
11-05
22-06
In jan 2020 data opnieuw bekijken i.v.m. aanwezigheid Mariëlle.
Lenneke:
*Parkeren? Dit heeft de aandacht. Gemeente wil niet meewerken.
Parkeren Molenplein is enige optie. Komt in volgende Nieuwswijzer.
*Welkomstfeest positief. Reactie ouders Lover wisselend. Wat kan er voor hen
geregeld worden? Neemt Maarten op.
*Geen infoavond per groep: daardoor geen idee wie de ouders van de kinderen
uit de groep zijn.

