Notulen MR vergadering d.d. woensdag 21-06-2017
MR vergadering 20:00 – 21:00
Aanwezig: Linda, Andrea, Petra, Lynn, Gerard, Patrick
Afwezig:
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.


Bespreking cursussen
Gerard licht toe de cursusaanbod voor de MR van komend najaar.
o Basiscursus :
3 okt, Sittard
7 nov, Eindhoven
11 dec, Venlo
o Startcursus:
2 okt, Heerlen
5 okt, Eindhoven
26 okt, Venlo
2 nov, Weert
9 nov, Sittard
22 nov, Maastricht
30 nov, Roermond
o Financiën cursus: ?
Gezien budget en verdeling en onzekerheid van hoeveel MR leden er volgend schooljaar zijn en wie,
wordt de planning ingevuld in het volgend schooljaar.
Vanuit het gesprek over het budget en het beheer hiervan is er per omgaande en per direct Patrick
Coenen als penningmeester van de MR benoemd.



MR regelement
Er is als voorbeeld bij infowms.nl een vernieuwde standaard gebruikt om een MR reglement op te
zetten. Gerard heeft zover eenduidig en mogelijk de sint Dionysius specifieke delen ingevuld.
Over volgende punten is nog gesproken en beslist:
o In art. 33 zal vermeld worden dat communicatie met de MR via het algemene MR mailadres
gebruikt verloopt en via Isy
o In art. 31 al bij de indeling van de MR de benoemingen genoemd worden inclusief de
penningmeester
o In ar. 34 zal vermeld worden dat Isy het medium is om ouders te raadplegen indien dit nodig
geacht wordt
De gewijzigde versie zal worden uitgewerkt en uitgestuurd naar de MR leden.



Attenties vanuit de MR.
De vorige keer besproken attentie voor Jo is niet uitgevoerd, maar dit zal binnenkort gebeuren.
Ook wordt erop geattendeerd dat de afscheid nemers op deze school niet vergeten mogen worden.
Overleg vergadering 21:00 – 22:00
Aanwezig: Vivian, Linda, Andrea, Petra, Lynn, Gerard, Patrick
Afzwaaiende en huidige penningmeester van de oudervereniging
Afwezig:
-



Ouderbijdrage

De penningmeester van de oudervereniging heeft de begroting toegelicht.
Er is discussie onder de aanwezigen over hoe om te gaan met de ouders die niet de ouderbijdrage
willen betalen. Geopperd wordt dit met het schoolreis geld te bundelen om meer ‘druk’ te laten
ontstaan op ouders om de noodzaak van de bijdrage in te zien. Dit heeft nogal wat gevolgen voor de
uitvoering van de acties die met deze gelden gesteund worden. Nadat ook Vivian nog eens met de
jurisprudentie komt dat leraren tijdens een schoolreis hoofdelijk verantwoordelijk worden gesteld, is
er besloten om komend schooljaar de zaken zo te laten als ze nu zijn en het concept schoolreis eerst
grondig onderzocht moet worden op school i.v.m. deze jurisprudentie.
De aanwezigen van de oudervereniging worden bedankt voor hun toelichting en de vergadering gaat
verder met het MR en Vivian als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.


Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder aanpassingen geaccepteerd.



Schoolgids
Verschillende punten uit de schoolgids zijn besproken:
o In de hele gids (en bij iedere communicatie op of namens de school) is het van belang te
letten op consequent gebruikt van SINT Dionysius i.p.v. Dionysius
o Er wordt gevraagd nog een keer de namen van mensen die in de gids genoemd zijn te
checken op actualiteit
o Er wordt aangegeven dat het belangrijk is navolging te geven aan het invullen van de open
vacatures in de schoolgids
o Enige discussie is er over het wel of niet opnemen van externe organisaties in de gids. Dit
wordt meegenomen in een consequente overweging
o Vivian wijst er op dat aanpassingen altijd aangedragen kunnen worden en deze ook altijd en
doorgaand in de schoolgids worden meegenomen. MR leden kunnen voor het goedkeuren
van deze versie van de schoolgids nog voor de grote vakantie eventuele aanmerkingen
doorgeven



Studiedagen
Data:
Vivian geeft de planning van de woensdagen die als studiedag zijn aangewezen oor schooljaar 20172018
?



Samenstelling MR
Door het vacant worden van 2 plaatsen in de MR aan de lerarenkant wordt eerstvolgende
teamvergadering meegenomen dat minimaal 1 maar nog veel liever 2 andere leerkrachten zich gaan
inzetten in het operationeel houden van de MR op school.



INNOVO beraad
Vivian verteld over de meest recente INNOVO bijeenkomst. Deze stond geheel in het teken van ‘kleur
de school’, waarbij het ging over het delen en inzichtelijk maken van hoe de school met hun eigen
identiteit en cultuur etc., omgaat.



Overblijfbegeleiding
Laatste keer is door de MR aangegeven dat ze graag naar de ouders toe een uitleg willen zien naar de
noodzaak van vrijwilligers die helpen de school het overblijven mogelijk te maken en betaalbaar te
houden.

Gevraagd is om nog een keer via Isy nadrukkelijk te communiceren wat de consequenties zijn voor de
kosten van tussenschoolse opvang als overblijven met ouders niet voldoende functioneert. Vooral de
kosten zullen significant stijgen. Ook is gevraagd nog een keer aan te geven dat sint Dionysius niet
met een continue rooster werkt en kinderen vrij zijn om thuis te gaan lunchen. Aan de praktische
invulling hiervan wordt om verschillende redenen getwijfeld.


Eerste MR vergadering volgend schooljaar
Deze is vastgelegd op woensdag 04 oktober 2017.



Ingekomen stukken
De MR mailbox via INNOVO is weer toegankelijk. Daarin waren de enige ingekomen stukken te
vinden. o.a. Is een nieuwsbrief ontvangen. Daarin geen punten die voor sint Dionysius van direct
belang zijn.



Wat er leeft op school
Er is in deze warme dagen veel te doen over het warmtebeleid. Hierover is duidelijk
gecommuniceerd naar de ouders via Isy.
De optie om ventilatoren in de klas te gebruiken is helder gemaakt, maar leraren geven aan deze
toch niet te willen inzetten om velerlei redenen.
Op het schoolplein komen in de planning van de vernieuwing ook bomen voor. Dit wordt erg positief
ontvangen. Gekeken wordt ook of op het gemeentelijke veld aan de zuidkant een mogelijk is om daar
een bomenrij te planten in samenwerking met de gemeente.
De vergadering wordt gesloten.
Acties:

Wie

wat

wanneer

Lynn

50-jaar getrouwd Jo overblijfouder

Binnen 2 weken

Lynn

Attentie vertrekkende leraren

Voor einde schooljaar

Linda

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

Voor eerstvolgende vergadering

Patrick

Rekening openen voor MR

Voor eerstvolgende vergadering

Gerard

Opsturen aangepast reglement

Voor eerstvolgende vergadering

MR team

Nasturen van eventuele opmerkingen
schoolgids

Voor einde schooljaar

Gerard

Onderwerp reglement versturen

Gerard

Uitnodigen vertegenwoordiger
oudervereniging voor vergadering juni
(ivm begroting)

Linda

Neem contact op met iCoach voor het
mailadres

