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Notulen MR-Vergadering
Datum:
Tijdstip:

1 oktober 2018
20.00 uur

Aanwezig: Ellen, Gerrie en Jolanda (notuliste)
Agenda punten:
1. Opening en vaststellen agenda MR
Agenda is vast gesteld.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering d.d. 7 juli 2018 zijn goed gekeurd. Naar aanleiding van deze
vergadering heeft Ellen met Robert Nijhout besproken dat wij de notulen van de OR digitaal
aangeleverd zullen krijgen.
3. Bespreking met de directeur :
Ingebracht door directeur:
Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag besproken en goed gekeurd. Een aantal opmerkingen besproken.
Personele ontwikkelingen
Sanne gaat 10 oktober weer beginnen. Karin is 2 x in de week op school, waarvan ze 1 x kleine
groepjes leerlingen begeleidt. Max blijft in ieder geval tot de kerst. Er is nog geen vakleerkracht
gym gevonden. Hilde Elshof loopt stage voor vakleerkracht gym op de woensdag. Het is nog te
vroeg om vervanging voor de zwangerschap van Tamara te regelen.
Ontwikkelingen IKC
Eric en Harry hebben bestuursopdracht gehad op welke gebieden er al samenwerking is en op
welke gebieden er mogelijkheden zijn. Eric en Harry hebben om de tafel gezeten met elkaar en
wat ideeën in kaart gebracht en dit gaan ze aan de bestuurders voorleggen. Ook de uitslag van
de enquête is besproken. Mathil kinderopvang heeft naar aanleiding van de enquête voor de
zomervakantie contact gezocht met Eric. Eric en Harry stemmen samen af met zowel Mathil en
Marriët voor mogelijkheden voor extra kinderopvang.
SOP
besproken en goed gekeurd.
Ingebracht door MR:
Concept jaarverslag 2016-2017
Besproken en goed gekeurd.
Stand van zaken meubilair
Eric gaat met Monique bij een school kijken naar het meubilair wat ze voor ogen hebben om in de
praktijk te zien hoe het eruit ziet en hoe het bevalt.
Kinderpostzegels, tijdstip van start verkoop
Kinderpostzegels mogen vanaf 12.00 verkocht worden. De Baron liep dus wat eerder. Het is
echter geen wedstrijd, we zijn allemaal samen bezig voor het goede doel.
Cultuurplan
Cultuurplan is vorig jaar door Karin gepresenteerd. Borging moet nog aan gewerkt worden. De
bedoeling is steeds verdere integratie met 4 x wijzer, dit is een proces.
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MR-verkiezingen
Een zittingsperiode is voor 3 jaar. Ellen 2017-2018, Sanne 2018-2019, Jolanda en Gerrie 20192020. Melden in de nieuwsflits dat iemand aftreed en wel of niet herkiesbaar is. Leerkrachten
bespreken het in het team. Als er een tegenkandidaat is dan moeten er verkiezingen komen. In
nov/dec bespreekbaar maken tijdens de vergadering.
Informatie MR website St. Cyriacus
Gerrie doet een update van de namen in het stuk voor ouders op de site.
Begeleiding nieuwe leerkrachten
Dit loopt goed met Max. Zowel Gerrie als Eric als Tamara stemmen met hem af. De lijntjes zijn
kort.
Koffiemomenten met ouders
De koffiemomenten hebben een open insteek naar aanleiding van wat er bij ouders leeft en
anders heeft Eric een aantal onderwerpen verzameld. Van te voren komt er wel een uitnodiging
met alvast een aantal onderwerpen genoemd. Eric denkt hierbij na over werkvormen.
Professioneel statuut
Is verplicht vanaf augustus 2018, maar is een groot vraagteken voor ons allemaal. Eric zoekt het
uit.
Begroting
Ellen zou graag inzichtelijk willen hebben op hoeveel geld je als school ‘recht’ op hebt.
Er is bij ons de behoefte om te kunnen snappen wat er gebeurd met het geld. Wij zouden graag
aanschuiven bij een begrotingsgesprek. We vinden openheid en transparantie belangrijk, het is
tenslotte publiek geld. Gerrie neemt het mee naar de GMR.
Inschrijving bij Voortgezet Onderwijs
Bij de St. Cyriaceus is er over het algemeen 100% plaatsing op de school van keuze.
4. Inventarisatie activiteitenplan MR 2018-2019
Schuiven we door naar de volgende vergadering.
5. Berichtgeving vanuit de GMR
Daarin zijn de volgende stukken besproken:
Advies werkgroep huisvesting
Beleidsdocument Privacy en bescherming
Bewaartermijnen documenten
In de GMR is de nieuwe privacywetgeving besproken. Dit valt in de hedendaagse praktijk nog niet
altijd mee op diverse scholen.
6. Ingekomen post
Brochure academie voor medezeggenschap in het onderwijs
MR magazine nr. 6
7. W.V.T.K.
Eric stuurt een kaartje naar de nieuwe pastoor om hem welkom te heten en als uitnodiging
om af te stemmen over de samenwerking.
Jolanda verzorgt een’kraam’ cadeautje voor Sanne.
8. Rondvraag en sluiting

