MR-vergadering
Datum:

20-1-2020

Tijdstip:

19.30 uur – 21.00 uur

Voorzitter:

Ilse

Notulist:

Aanwezig:

Ilse, Leontine, Lenneke, Willem, Ria, Suzanne
Afwezig m.k.: Maarten

Uitgenodigd: MR-leden
Plaats:

Het Lover

Nr
1.

Onderwerp
Opening

2.

Notulen vorige vergadering
25-11-2019
FER

3.

Status / opmerking
Helmine opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
Vervanging Suzanne wordt niet Niels Bouwmans,
maar Bart Gommans.
Stand van zaken
De stuurgroep is akkoord gegaan met de stukken,
dit gaat nu eerst naar de gemeente daarna naar
de bestuurder. Zij neemt voorgenomen besluit,
dan gaat het naar de individuele MR-en en ouders
voordat bestuurder in maart/april definitief
besluit neemt.
Er zijn bezwaren gekomen op de financiën van de
nieuwbouw. Dit staat los van de fusie tussen de
scholen.

4.

Conceptontwikkeling

Eefje vraagt waar ze ouders die vragen over de
fusie hebben naar kan doorverwijzen. Naar
Maarten of Linda.
Stand van zaken
Met de drie scholen hebben we al verschillende
studiedagen gehad. Hoe zien we het, groot
dromen. We zijn nog steeds aan het trechteren.
Hoe denkt iedereen erover, welke dingen moeten
zeker terugkomen. We zitten best op één lijn. Wij
worden begeleid door Martine Creemers.
We letten ook op wat de concepten van de
andere scholen in Asten zijn, zodat we
onderscheidend zijn.

5.

Fusie MR

6.

Schoolgids

7.

Schoolplan

8.

Rondvraag

21.15

Afsluiting

Oudergeleding is benieuwd of er al een tijdspad
is.
Volgende week komt de Fusie MR bij elkaar. Op
het moment dat de fusie gerealiseerd is treedt de
fusie MR in werking. Van 1 april tot 1 augustus is
er de Fusie MR. Vanaf 1 augustus 2020 komt er
waarschijnlijk een nieuwe MR van de gefuseerde
school. Dit wordt in de Fusie MR nog besproken.
We nemen deze door en hebben een aantal
opmerkingen. Helmine geeft deze door aan
Maarten.
We nemen deze door en hebben een aantal
opmerkingen. Helmine geeft deze door aan
Maarten.
- De volgende vraag is binnen gekomen van
een ouder. Groep 6: Ester heeft een blessure,
er staat een vervanger. Is er al een prognose
hoe lang het duurt voordat Ester weer beter
is? Het is nog niet bekend wanneer Ester
weer volledig hersteld is. Bart Gommans staat
tot de carnavalsvakantie in groep 6.
Vanaf de carnavalsvakantie staat Bart op
donderdag en vrijdag in groep 7 ter
vervanging van het zwangerschapsverlof van
Suzanne.
Verder had deze ouder de vraag of al bekend
is hoe de samenstelling van de
kleutergroepen volgend schooljaar wordt?
We verwijzen door naar Maarten voor deze
vragen, want daar kunnen wij als MR op dit
moment nog geen antwoord opgeven.
- Wat vinden jullie van de staking van 30 en 31
januari?
Vorige week was er geen vervanging voor
groep 4 en groep 7. Ria en Suzanne hebben
die dagen gewerkt, hadden ze dit niet gedaan
dan waren de kinderen 2 dagen thuis
geweest. Dat is de consequentie als er geen
vervanging is , dat is ook één van de redenen
dat we gaan staken.
- Twee MR-leden hebben de vraag gehad of
dit staken kan met de onderwijsuren die
gemaakt moeten worden door de kinderen.
Helmine dankt iedereen voor de aanwezigheid.
Volgende vergadering 9 maart.

