Medezeggenschapsraad
Basisschool St. Dionysius
Oude Markt 15
6365 CJ Schinnen

Agenda overleg-vergadering d.d. 15 mei 2017 vanaf 20:00
1. Opening & vaststelling agenda
2. Notulen vergadering 14 maart 2017 & actiepunten
3. Rooster vakanties & vrije dagen (advies)
4. Het worden 7 vrije woensdagen, de planning is nog niet bekend welke
dagen dit zijn. Voor volgende vergadering wordt deze planning
aangeleverd.
5. School(jaar)plan (instemming)
Uitleg werd door Vivian gegeven op vragen van de MR. De weekviering
is gewijzigd naar een maandviering. Dit gaat vanaf komend schooljaar in.
6. Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad
Is later deze week. Terugkoppeling wordt doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
7. Monitorrapportage.
nvt. Dit komt alleen ter sprake aan het begin van het schooljaar.
8. Overblijfbegeleiding
Opnieuw communiceren aan de ouders dat er geen continu rooster is.
Als er geen ouders beschikbaar zijn en er moet extern gezocht worden naar
mensen dat de vergoedingen behoorlijk verschillen met die wat nu gehanteerd
worden. Dit ook duidelijk communiceren aan de ouders via Isy. Dit gaat via
Vivian.
9. Ingekomen stukken
10.Wat leeft er op school

Over het grote klimrek zijn vragen over de veiligheid. Vivian gaat hiermee naar
Tei de conciërge en dit bespreken.
Er zijn plannen met de sponsorstichting voor vernieuwing van de toestellen in
de grote vakantie.
Er zijn vragen over de koeling van het eten in unit 2 dit wordt door de
leerkrachten van unit 2 besproken of het eten van unit 2 ook in de koeling kan.
11.Sluiting Overlegvergadering
Vivian stuurt de schoolgids nog door, deze voor de volgende vergadering
bekijken en bespreken.

Agenda MR-vergadering d.d. 15 mei 2017 van 21:00
1. Vaststelling agenda
2. School(jaar)plan (stemming)
De uitleg die erbij gegeven werd is duidelijk. Voor ons zijn er geen vragen meer
over het schooljaarplan.
We geven onze instemming voor de begroting en het schooljaar plan.
3. Samenstelling MR in het nieuwe schooljaar.
Voor de volgende vergadering nadenken wie eventueel penningmeester wil
worden. Deze functie staat vooralsnog open.
4. MR reglement
Onderwerp voor het reglement wordt verstuurd voor de volgende vergadering en
dat dit dan wordt besproken en persoonlijker gemaakt mbt deze school.
5. Attenties vanuit MR
6. Sluiting MR vergadering

Acties:
Wie

Actie

Lynn

50-jaar getrouwd Jo overblijfouder.

Gerard

Uitnodigen vertegenwoordiger oudervere niging voor
vergadering juni (ivm begroting)

Linda

Neemt contact op met de icoach voor het mailadres.

Linda

Vader van Tijn Gorissen uitnodigen voor een extra uitleg
van de GMR

Gerard

Onderwerp reglement versturen.

