Notulen Medezeggenschapsraad RKBS De Rietvest

Datum vergadering
Locatie
Aanvang
Aanwezig
Afwezig

07-10-2019
RS
19:30 uur
RS, KvE, MD, MvB, CvL, MS, LdL

1. Opening, vaststellen notulist
RS opent de vergadering. LdL notuleert. Volgende vergadering voorkeur op school 19.15
2. Vaststellen agenda
Punt 4 en 5 omdraaien. Punt 8 mag ‘na de streep’

3. Notulen vergadering 18 juni 2019
Goedgekeurd
4. Jaarplan MR 2019-2020

Geen bijzonderheden, één kleine aanpassing in jaartal, aangepast
Ingestemd

5. Schoolplan
Schoolplan op een poster geeft een kort samengevat beeld van het schoolplan. MvB licht toe. Ondertekening
voor schoolplan vanavond is belangrijk. Schoolplan wordt jaarlijks geëvalueerd (Het zijn geen streefbeelden
meer, maar een werkdocument) Vraag wie er wordt bedoeld met stakeholders in deze poster. MvB legt uit dat
dit zowel mensen van binnen als buiten het onderwijs kunnen zijn, Rietvest wordt door ons zeker herkend in de
poster.
Stemming: allen ingestemd met schoolplan.
6. MARAP
Managementrapportage van het afgelopen kwartaal, geüpdatet in september.
We gaan iedere vergadering één punt uit de marap centraal stellen om te bespreken binnen de MR, (Wat
betekent dit voor onze school, hoe gebeurt dit in de praktijk, is iedereen tevreden, hoe zien ouders dit etc.)
Leerkrachtgeleding kan toelichting geven en zondig extra informatie inwinnen bij diegenen die erover gaan
binnen De Rietvest.
7. Jaarverslag 2018-2019
(Verslag van punten waarover is gesproken afgelopen jaar en wordt ingeleverd bij stichting De Waarden)
Is niet meer nodig, punt wordt geschrapt
8. Proces kwaliteitskaarten en Cultuurplan
Kwaliteitskaarten zijn opgesteld om bijvoorbeeld bij klassenbezoeken te bekijken of onze lessen nog voldoen
aan de opgestelde kwaliteitseisen.
Volgende vergadering zijn de klassenbezoeken rekenen (eind oktober) achter de rug. We kunnen een korte en
globale (geen persoonlijke) terugkoppeling geven over de kwaliteitskaarten van rekenen.
Cultuurplan:
Volgende vergadering dit plan delen, oudergeleding is benieuwd naar dit plan.
Cultuurplan wordt gedeeld in dropbox.

9. Overige opmerkingen directie / rondvraag directie
Vraag van MD: Er staan nogal wat studiemomenten gepland dit schooljaar. Bij ouders wel het gevoel dat er veel
zijn gepland aan het begin van het schooljaar. Begrijpelijk. het team heeft ook de nadelen ervaren en zou dit
volgend jaar ook graag anders zien. De kalender was wel al gemaakt voor de zomervakantie.
MvB geeft toelichting op aanpassing ouderbijdrage 2020-2021. De kosten zijn wel omhoog gegaan, maar de
bijdrage laatste jaren gelijk gebleven. Allemaal ingestemd met deze verhoging
Vraag KvE: Wat gaat er nu nog wel gebeuren aan het gebouw, aangezien het (wellicht) nieuwe gebouw er nog
lang niet staat. Aangevraagd is: aanpassing waardoor de akoestiek verbeterd wordt, gietvloeren bij de toiletten
en een structurele oplossing voor de lekkages in met name lokaal 3.

10. Post – ingekomen stukken
Geen binnengekomen post. Enkel alleen notulen van de vergadering van oudergeleding met oudergeledingen
van andere scholen van BMR.
11. Werkverdelingsplannen – stand van zaken
Op dit moment geen bijzonderheden.
12. Stappenplan primair onderwijs Klundert
Avond geweest in De Stad Klundert. Volgende bijeenkomst 31 oktober. RS vraagt of daar nog vooraf een
agenda van komt. Remco heeft ook andere MR'en gemaild, maar nog geen reactie ontvangen.
13. Nieuws uit GMR
GMR vergadering is dinsdag 8 oktober
14. Afstemming en kascontrole OR

Vindt a.s. woensdag 9 oktober plaats door KvE en RS
15. Datum en onderwerpen volgende MR-vergadering

28 november 19.15 op De Rietvest
Punten vanuit het jaarplan en daarbij:
Ter informatie – het cultuurplan (Team zet het in dorpbox, MR) Mr is benieuwd wat is opgesteld, enkel
inzage ter kennisgeving
Ter informatie – kwaliteitskaarten – korte globale terugkoppeling van hoe dat in zijn werk is gegaan en
wat daaruit naar voren komt
Afstemming kascontrole OR
Update over de aanvragen aanpassing gebouw
16. Rondvraag, w.v.t.t.k.
Verkeerssituatie rondom de school: MS licht afbeelding toe waarop de acties staan die de gemeente gaat
zetten om de verkeersveiligheid te vergroten.

