Notulen MR-vergadering
Datum:
11-09-2017
Tijdstip:
19.00 uur – 21.00 uur
Voorzitter:
Ilse
Notulist:
Leonieke
Aanwezig:
Maarten, Ilse, Leonieke, Rob, Ria, Leontine, Suzanne
Ellen vanuit de OR

1. Opening
Ilse opent de vergadering en heet Suzanne welkom als nieuw MR lid
2. Financiën
Carla Manders (hoofd financiën) start de vergadering om uitleg te geven over de begroting.

Carla heeft een duidelijke uitleg gegeven over de manier van budgettering van Prodas.
De presentatie hiervan en de begroting van St. Lambertus basisschool stuurt Maarten door ter
bestudering voor de volgende MR vergadering.
3. Notulen vorige vergadering 03-07-2017
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Besluitenlijst is aangepast.
4. Mededelingen vanuit OR
 Welkomsfeest is goed verlopen op de flinke regenbui na. Hierdoor is dit financieel wel
tegengevallen. Dit is echter geen reden om het volgend jaar dit niet door te laten gaan.
5. Mededelingen vanuit directie
 Het schooljaar is net begonnen en de eerste ervaringen zijn positief
 Er is gestart met bouwgewijs onderwijs, het is nog even wennen voor zowel leerkrachten
als kinderen.
 Het plan ontwikkeling St. Lambertus bevat een aantal speerpunten
o Thematisch werken
o Kansrijke combinatiegroepen
o Didactische precisie  hierbij wordt meer gekeken om het maximale uit het eigen
kunnen van elk individueel kind te halen dan te voldoen aan de norm per
groepsjaar.
 Meerjarenplan 2016-2020 is klaar, Maarten stuurt dit door ter informatie
 Staking 5 oktober. De stakingsbereidheid is groot. Op prodas directieniveau zal snel
overleg zijn. De Raad van Bestuur staat achter de noodzaak van de staking. Zodra er meer
concreet bekend is zal Maarten dit aan alle ouders doorsturen
 St. Maarten, hierover heeft Maarten met de leerlingenraad overlegd
 Er komt een voorstel voor de app schoolpoort.
 Maarten is 13 november verhinderd, we plannen een andere datum. Deze wordt
vastgelegd op dinsdag 14 november.
6. Ouderpanel
Het verslag is besproken en zal doorgemaild worden aan Maarten.
Belangrijkste conclusies hieruit:
- Activiteiten

-

-

-

-

Het zou fijn zijn als in een vroeger stadium data bekend zijn zodat ouders hun planning
hierop eventueel kunnen aanpassen.
Het gebruik van een groepsapp kan hierin misschien ook veel doen, snelle communicatie.
Het is wel van belang hier duidelijke afspraken over te maken zodat de groepsapp alleen
gebruikt wordt voor heldere communicatie tussen school en ouders. Niet als ‘theekransje’.
Regels hiervoor in de groet uit de groep of ook in nieuwswijzer.
Brigadieren
Stelling: ouders kinderen groep 7/8 en hun kinderen moeten brigadieren. Er werd tijdens
het ouderpanel duidelijk dat dit niet de doelgroep is die hulp nodig heeft. Kleine kinderen
worden toch gebracht. Dus menig ouder zag überhaupt geen noodzaak in brigadieren.
Rapporten digitaal
Wisselende meningen. Wel graag een printbare versie.
Wel geven ouders aan soms meer inzicht te willen in de vorderingen tijdens het
schooljaar. School gaat hiermee verder o.a. met mogelijke aanschaf app.
Keuze school
Keuze voor de St. Lambertusschool werd door de gevraagde ouders gevoed door o.a.
mond op mond ‘reclame’, afstand is niet bepalend, structuur die er is wordt als positief
gezien.
Bring your own device
Wisselende reacties. Wel belangrijk dat er een uniforme keuze gemaakt wordt. Mogelijk
via school, zodat er geen verschillen tussen kinderen ontstaan.

7. MR oudergeleding
Mr oudergeleding zou graag een actievere rol tijdens de vergaderingen aannemen daar waar
mogelijk.
Samen kijken naar het reglement welke onderwerpen ‘verplichte nummers zijn’ en wat
eventueel van kalender af zou kunnen of toegevoegd kan worden.
8. Rondvraag
Ellen: aanmeldingen van brigadieren aan het einde van het schooljaar lijken niet op de juiste
plek aangekomen. Er komen verschillende reacties dat mensen zich aangemeld hebben maar
niets vernomen. Deze mensen zijn niet bekend bij de verkeerscommissie.
ov.st.lambertus@gmail.com dit emailadres is gebruikt maar mogelijk is de mailbox hiervan
niet nagekeken.
Met verkeerscommissie / Maarten kijken of dit alsnog opgepakt gaat worden.
Ellen: hoe is de administratie op school? Ellen geeft aan dat al jaren op rij steeds in de
kleuterklassen op papier de gegevens , telefoonnummers, noodnummers ingevuld dienen te
worden. Dit zou toch ergens moeten staan?
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Maarten geeft aan dat dit allemaal in Esis staat, dus gaan we afschaffen. Is inderdaad onnodig.
Schema MR-vergaderingen 2017-2018
Tijdstip: 19.00 uur – 20.00 uur
Dinsdag 14 november 2017
Maandag 22 januari 2018
Maandag 12 maart 2018
Maandag 07 mei 2018
Maandag 25 juni 2018
Datum volgende MR vergadering: Dinsdag 14 november 2017 om 19.00 uur.
Besluitenlijst/Actielijst:
Agenda
punt

Besluit

Wie

Wanneer?
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Begroting en presentatie wordt
doorgemaild door Maarten ter
voorbereiding op volgende vergadering

Maarten

Voor 13 november

5

Meerjarenplan 2016-2020 wordt gemaild Maarten
naar leden MR ter informatie
MR reglement checken wat we wel / niet MR leden
moeten behandelen in een schooljaar
Allen
Bring your own device:
Kunnen wij aan ouders vragen om een
eigen device aan te schaffen?

Voor 13 november

Brigadieren, nakijken waar de fout ligt en
eventueel met verkeerscommissie het
brigadieren oppakken
Nieuwe stellingen ouderpanel aandragen Iedereen

z.s.m.
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Voorzitter:
Notulist:

Maart 2018

voortdurend

Ilse
Leonieke
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