Medezeggenschapsraad
Basisschool St. Dionysius
Oude Markt 15
6365 CJ Schinnen

Agenda Overleg-vergadering d.d. 17 oktober 2016 van 20:00
Aanwezig: Petra Kleijnen, Linda Wessels, Gerard, Patrick Coenen, Vivian Spapens, Lynn
Franssen, Andrea Keijsers.
Allemaal lid sinds september 2015, Linda vanaf oktober 2016.
1. Opening & vaststelling agenda
Welkom van nieuw MR-lid, Linda Wessels.
2. Plannen vergaderdata
Nieuwe vergaderdata zijn als volgt (onder voorbehoud);
Woensdag 18 januari 20.00 uur.
Dinsdag 14 maart 20.00 uur .
Maandag 15 mei 20.00 uur.
Woensdag 21 juni 20.00 uur.
3. Financieel overzicht school voorafgaand jaar
Overzicht is gezien en toegelicht.
4. Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad
Vivian heeft toelichting gegeven en uitleg gegeven over Innovo brede beslissingen.
Extra uitleg gegeven over de flex krachten binnen innovo. Er is een groot tekort aan
pabo leerkrachten. Hoog ziekteverzuim binnen innovo. Is opgenomen in het
innovoberaad. Hoe hiermee om te gaan en hoe dit om te zetten in minder
ziekteverzuim.
5. Vervanging bij ziekte van leerkrachten
Door een verandering in de cao, een leerkracht aannemen die meer dan drie keer is
geweest een contract aanbieden.

6. Communicatie naar ouders en ouderbetrokkenheid
ISY wordt als zeer prettig ervaren, communicatie over ziekte van leerkrachten via ISY
wordt voorlopig niet gedaan. Via TAM TAM zijn de uiterste situaties
gecommuniceerd. Echter het is tot nu toe niet gedaan.
Hoe kan de uitnodiging naar ouder toe beter/anders? Er waren weinig ouders bij de
oudergesprekken en weinig ouders bij de leesavond.
Hoe kan de betrokkenheid van ouders meer erbij gehaald worden?
7. Ingekomen stukken
8. Wat leeft er op school
9. Sluiting Overlegvergadering

Agenda MR-vergadering d.d. 17-oktober 2016
1. Begroting MR
Er is een cadeau gekocht voor Jos namens de MR, Kaarten verstuurd naar de MR.
Begroting MR is er voor dit jaar niet. Uitgaven voor de MR gaan dus dit jaar van
andere potjes af. Voor komend jaar gaan er dus geen cursussen gevolgd worden
i.v.m. geen gelden bij de MR.
Budget voor de MR wordt bepaald in overleg. Voor komende scholingsbegroting gaan
we ons inzetten voor een budget voor de MR met toelichting waar het voor gebruikt
gaat worden.
GMR kan hier ook advies in geven. Navraag doen bij GMR is interessant. Gerard kijkt
dit na op internet en gaat anders navraag doen bij de GMR.
www.infomr.nl
2. Scholingsbehoefte MR
Er is geen budget, dit jaar worden er geen cursussen gevolgd.
Er wordt echter gekeken of we via P. Raaijmakers meer informatie kunnen verkrijgen.
3. Jaarplan

Arbowetgeving in oktober in de agenda zetten waar verbeteringen of veranderingen
door gevoerd kunnen worden. Bv verwarming die na schooltijd vroeg uit gaat.
MR samenstelling opnieuw beoordelen en evt. verkiesbaar stellen.

Agenda voor januari; monitor rapportage november/ december.
Leerlingprognose en gevolgen voor de formatie.
Kadernota nieuwe schooljaar.
Arbo wetgeving verbeterpunten.
Ingekomen stukken.
Wat leeft er op school.

4. Overleg oudervereniging
Oudervereniging moet een financiele begroting kunnen overleggen. Gerard gaat dit
via Donna regelen om daar inzage in te krijgen.
Oudervereniging uitnodigen voor vergadering in juni.
5. Notulen GMR
6. Reglement MR
Reglement is globaal doorgenomen, voor volgende agenda staat het nog een keer op
de agenda. Om te kijken of alles klopt na de kleine aanpassingen die erin gedaan zijn.
Gerard mailt dit alles nog door.
7. Overige agendapunten.
De MR is vrij toegankelijk alle ouders zijn van harte welkom om een MR-vergadering
bij te wonen.
Petra levert het wachtwoord voor de MR mail via Jos.

