Medezeggenschapsraad
Basisschool St. Dionysius
Oude Markt 15
6365 CJ Schinnen

Verslag van de MR-vergadering d.d. 30 juni 2016
van 20.00-22.00 uur
Aanwezig:
Gerard Wind (voorzitter), Lynn Franssen, Patrick Coenen , Petra Kleijnen,
Vivian Spapens (directeur), Jos Thomassen (secretaris)
Donna Arnoldussen, namens de Ouderraad
Afwezig: Andrea Keijsers m.k.
1. Opening & vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Naar aanleiding van verslag van 25 mei 2016
(bijlage)
Actiepunten:
 Andrea heeft contact gehad met de Sponsorstichting. Er zijn nog geen
verdere afspraken bekend.
 Tevredenheidsonderzoek: staat op de agenda
 Verslagen oudergesprekken: zolang er geen nieuwe afspraken zijn,
gelden de oude regels. Unit 1 start met pilot: ouders kunnen zelf
aangeven of ze verslag willen hebben.
 Programmeren voor groep 7 en 8. Dit loopt.
3. Onderwerpen jaarkalender MR:

 Hoogte van de ouderbijdrage
(instemming oudergeleding)
De Ouderbijdrage is sinds 2002 nog niet verhoogd. Het voorstel van de
OV is het bedrag met 2 euro per kind te verhogen. De bedragen worden
respectievelijk 12, 15 en 17 euro.
In laatste TamTam komt een overzicht van de activiteiten van de
Oudervereniging.
Besluit: Oudergeleding stemt in met de verhoging.
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 Schoolgids
(instemming oudergeleding)
Tekstuele opmerkingen via de mail aan Vivian doorgegeven.
Inhoudelijke opmerkingen worden tijdens de vergadering besproken.
- Lijst met afkortingen staat niet in inhoudsopgave.
- Blz. 5; Monique Wijnen staat ook 1 dag in groep 5
- Blz. 6; Bericht van ziekte of afwezigheid leerkracht wordt ook in
Isy vermeld. Later vervangt Isy ook TamTam. Stukken van de OV
naar Els blijven sturen.
- Blz. 7; Datamuur= dat voor iedereen duidelijk? Resultaten wordt
Groepsresultaat.
- Twee vertrouwenspersonen: een buiten de school en een in de
school.
- Vacature leerkracht: wordt ingevuld door Linda Wessels.
- Vacature namens de ouders
- Blz. 8; Hoe vaak komt Inspectie? Een maal per vier jaar?
- Blz. 10; Water op school i.p.v vruchtendrank en pakjes. We starten
komend schooljaar met een Waterwoensdag. Tijdens de eerste
ouderavonden dit onderwerp op de agenda zetten. Vraag de mening
van de ouders.
- Blz. 14; nakijken of methode kleuters kloppen
- Blz. 15; toevoegen dat we werken volgens Directe Instructiemodel
in drie niveaus. Peuters en kleuters starten niet elk thema samen.
Volgens jaarplanning.
- Blz. 19; “In het verleden etc.” eruit laten.
- Blz. 24: tekst De Wet primair etc. staat dubbel
- Blz. 30: Isy toevoegen bij Communicatie ouders. Hoe, wat, waar.
Alle oudershebben een brief gekregen met instructie.
- Blz. 32: expliciet vernoemen dat alle MR verslagen op internet
staan. Vergaderingen van de MR zijn openbaar.
- Blz. 41: veranderen in 3 t/m 8 en dan twee kinderen met groep
Besluit: de oudergeleding geeft instemming met de Schoolgids
 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO-beraad
mondeling Vivian
-Vitale medewerker: Wet werk en zekerheid betekent dat aantal
vervangers tot 1 juli werken en dan vertrekken. Bij ons op school
gelukkig niet. Onwenselijk om laatste drie weken een andere juf te
krijgen. Er worden door het bestuur actiepunten geformuleerd die in
september tijdens het Innovo-beraad worden besproken.
Het is belangrijk om goed te communiceren met de ouders over
vervangingen. Dit kan ook via Isy.
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Soms is er sprake van overmacht, als je ’s ochtends gebeld wordt, kun je
niet meteen de ouders informeren.
- Rijnlands denken. Directeuren hebben uitleg gehad.
 Terugkoppeling uitslag Tevredenheidsonderzoek
mondeling Vivian
Het Tevredenheidsonderzoek is met het Team besproken. In de Units is
gekeken naar oplossingen. Hygiëne scoorde negatief . Het schoonmaken
is inmiddels al verbeterd.
Communicatie scoorde ook negatief. Hier wordt hard aan gewerkt.
Afstemming specifieke leerbehoeften: Plustorens, Kurzweil,
hoogbegaafdheid, nieuwe methode taal
Visie op de toekomst: dit is in het Schooljaarplan opgenomen. Dit
onderwerp komt aan orde tijdens een studiedag in laatste vakantieweek.
Verkeerssituatie: nu heeft de school een verkeerscoördinator en
verkeersouder. Er komt een overleg met gemeente. De school kan weinig
doen aan het slechte verkeersgedrag van ouders. Het resultaat van het
overleg met de gemeente komt in de TamTam.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
- InfoMR is infoblad
- Cursusaanbod MR
5. Vaststelling vergaderdatum MR
Bezinning op schooljaar 2016 – 2017
Dinsdag 6 september om 20.00 uur extra vergadering.
Jos treedt af als MR lid. Ze gaat 1 september met pensioen. Hoe gaan we
verder? Samenstelling 2-2 of 3-3-. Patrick heeft dit opgezocht. In de Wet
staat alleen dat er een gelijke verhouding moet zijn tussen ouders en
leerkrachten en dat het minimumaantal 2-2- is.
Afspraak:
Vivian vraagt teamleden wie in MR wil.
De drie ouders praten met elkaar over situatie als aantal bekend is.
6 Wat leeft er op onze school?
- afscheid van aantal leerkrachten: Jos, Peter en Ine + vervanger die lang op
school zijn geweest.
- organisatie Musical
- organisatie volgend schooljaar
- Isy: bekendheid, contact maken. Hoort bij opstartfase. Ziekmelding wordt
ook al gebruikt.
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- oudergesprekken groep 1 / 2: ouders hebben het verkeerd geïnterpreteerd.
Niet alle ouders hebben dezelfde brief gekregen en dit zorgde voor
verwarring.
- De overgang van groep 2 naar groep 3 is een grote overgang en daar
wordt goed rekening mee gehouden. Ouders vinden het vreemd dat ze
geen standaard gesprek hebben.
De ouders kunnen altijd een gesprek aanvragen. Volgend schooljaar zijn
er maar twee oudergesprekken.
- Unit 3: er worden kinderen geslagen door andere kinderen. De ouders
hebben dat niet teruggekoppeld gekregen. Een kind was gevallen. Het had
hersenschudding. Ook dit is niet teruggekoppeld door de leerkracht.
Vivian zegt toe dat dit nog eens met het team wordt besproken.
Hoeveel mag een kind doen voor het geschorst wordt.
In de Schoolgids staat de procedure wanneer een kind definitief van
school gestuurd mag worden.
- Tekenbeten: leerkrachten waren erg voorzichtig bij de behandeling van
een tekenbeet.
- In welk lokaal gaat groep 5/6. Bij Unit 2 of 3?
De groep gaat in het lokaal zitten waar nu groep 6 zit. Groep 5 gaat naar
lokaal waar nu groep 4a en4b zit. Ouders vinden dat de kinderen uit elkaar
worden gehaald. Ze zijn bang dat de kinderen van groep 5 van elkaar
vervreemden. De groep wordt over twee Units verdelen.
De kinderen van 5 / 6 kunnen aansluiten in het lokaal van groep 5. Er
wordt zorgvuldig mee omgegaan.
- De vader van Andrea is gestorven. Ze heeft geen reactie gehad van de
MR.
In de volgende MR vergadering bespreken hoe we als MR hiermee
omgaan
7 Rondvraag en sluiting.
Het heeft gestormd, alles weggewaaid. De tegels zijn omhoog gekomen.
Het is nog steeds een zooitje op de speelplaats. Jammer dat het niet is
opgeruimd.
Volgende week komt een bedrijf de tegels opnieuw leggen.
De voorzitter sluit de vergadering.

4

