Notulen MR RKBS De Rietvest

Notulen Medezeggenschapsraad RKBS De Rietvest
Keenestraat 7 - 4791 AM Klundert
Telefoon:
0168 - 402871
Mr.rietvest@dewaarden.nl

Datum vergadering
Locatie
Aanvang
Aanwezig
Afwezig

18 juni 2019
Bij Remco thuis
19.15 uur
Remco, Kees, Marco, Lisanne, Carla, Martine
Marian

Notulen

1.

Onderwerp
Opening, vaststellen notulist
Martine notuleert.

2.

Vaststellen agenda
Geen agendapunten die moeten worden toegevoegd.

3.

Notulen vergadering 14 mei 2019
Voor de notulen worden voortaan de voornamen gebruikt.
Route8: scores hoog: normering te soepel. Adviezen waren goed. De ondergrens is bijgesteld van 203 naar
204.
Streefbeelden, schoolplan en MACON
Stand van zaken:
Team heeft input gegeven m.b.t. schoolplan, MT heeft vanuit de input streefbeelden opgesteld. Alle input
wordt geredigeerd door een externe partij. Marco heeft hier een terugkoppeling van ontvangen. Over 2
weken moet het schoolplan rond zijn. Team krijgt het schoolplan ook nog ter inzage te zien.
In de 1e MR vergadering van het nieuwe schooljaar komt het ter instemming in de MR, mits het team het
schoolplan vooraf heeft ingezien.

4.

5.

Brief aan ouders groep 5-6
Marco heeft geen reacties ontvangen op de brief die gestuurd is naar groep 5-6.

6.

Brief groepsbezetting e.d. aan ouders
Er worden wat onduidelijkheden n.a.v. de brief verduidelijkt.
- Rekenen: Met Sprongen Vooruit: de leerkracht van groep 5-6 heeft de cursus al gevolgd; de materialen
voor groep 5-6 zijn aanwezig op school en kunnen dus worden ingezet.
- Gym: waarom wordt er niet gegymd als er te weinig mensen meefietsten? Veiligheid; als er een ongeluk
gebeurt moeten er 2 mensen aanwezig zijn. Er wordt door de leerkrachten dan vaak buiten gespeeld.
Onduidelijkheid over wat er met groep 4-5 gebeurt na de gym: groep 4 gaat met de bus terug naar school,
groep 5 gaat terug op de fiets: met de leerkracht, alleen (na toestemming van ouders) of worden bij de
Niervaert opgehaald.
- Snappet: Marco wil graag een informatieavond aanbieden voor de ouders van groep 4.

7.

Schoolgids
Aanvullingen:
- Stukje over alcoholbeleid is toegevoegd. Er wordt geen alcohol geschonken tijdens feesten op de Rietvest.

8.

Schoolinformatie
Er is een informatiefolder gemaakt van alle scholen uit Klundert. De kinderen die op het
kinderdagverblijf/peuterspeelzaal zitten, krijgen deze bij 3 jaar en 2 maanden.
Pagina 1 van 2

Notulen MR RKBS De Rietvest

9.

Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt niet gewijzigd komend schooljaar. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd
voor de typecursus.

10.

Proces kwaliteitskaarten
Pauline benaderen om het proces van de kwaliteitskaarten nader toe te lichten (schriftelijk, danwel tijdens
een MR vergadering).

11.

Overige opmerkingen directie / rondvraag directie
Speeltoestel: de levertijd is nog niet concreet; wordt geleverd wanneer wij dat aangeven. Zodra de levertijd
bekend is, gaat er een Parro bericht naar buiten voor hulpouders (tot nu toe nog weinig hulpouders).

13.

Post – ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

14.

Cultuurplan De Rietvest
Marco wil aan Melanie vragen om het cultuurplan toe te lichten aan de MR (schriftelijk, danwel persoonlijk).

15.

Werkverdelingsplannen – stand van zaken
Het werkverdelingsplan is op de dag van de MR vergadering besproken in het team. Het team heeft het
goedgekeurd.
De PMR heeft ingestemd met het werkverdelingsplan.

16.

Stappenplan primair onderwijs Klundert
Remco en Kees gaan woensdag 26 juni in gesprek met de MR’en van de Molenvliet en Bastion in gesprek
m.b.t. het primair onderwijs in Klundert.

17

Rooster van aftreden/bestuursverkiezing
Remco heeft een rooster gemaakt m.b.t. het aftreden van MR’en. Carla was herkiesbaar en is herkozen en
zit de komende jaren in de MR.

18.

Nieuws uit GMR
Het werkverdelingsplan is besproken. Vraag vanuit de MR of de notulen van de GMR ook openbaar zijn voor
de MR’en. Martine neemt contact op met Pauline.

19.

Afstemming en kascontrole OR
Remco heeft contact met de OR voor de kascontrole. Deze staat gepland voor aankomende week.

20.

Datum en onderwerpen volgende MR-vergadering
Datum volgende vergadering: maandag 9 september 2019 om 19.15 uur.
- Schoolplan (ter instemming, mits het team het vooraf heeft ingezien).
- Jaarplan
- Stappenplan Primair Onderwijs Klundert (update vanuit oudergeleding).
Rondvraag, w.v.t.t.k.

21.

Actiepunt
Spelregels Parro in informatieboekje

Verantwoordelijk
Marco

Wanneer behaald
Start nieuwe schooljaar 20192020.

Pauline benaderen voor het proces van PMR
de kwaliteitskaarten

Voor 1e MR vergadering.

Pauline vragen om nieuws uit de GMR
en vragen om de notulen.

Voor 1e MR vergadering.

Martine
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