Notulen MR-vergadering 12 oktober 2017
Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen
Aanwezig: Brian Weijtmans, Lars Paantjens, Mathé Oomen, Inge Laurijssen, Marcel Taks
Mariska van de Laar, Ineke Bastiaansen, Jennifer de Koning,
Afwezig met berichtgeving: Marielle Janssen en Susan van Nijnatten
Notulist: Ineke Bastiaansen
1.Opening/agenda
2.Post/mededelingen
3.Notulen MR-vergadering 30 mei 2017
4.Analyse LVS
5.Evaluatie Ontwikkelplan 2016-2017
6.Jaarverslag 2016-2017
7.Verdeling taken MR
8.Verslag inspectieronde ouders
9.Terugkoppeling GMR-vergaderingen
10.Rondvraag
Nieuwe datum plannen en Sluiting

Goedkeuring bijlage
Ter info
bijlage
Ter info
bijlage
Ter instemming

1.Opening/ Agenda
Mathé opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze eerste vergadering in het
nieuwe schooljaar.
I.v.m. ziekte van Joke Bastiaansen notuleert Ineke.
2. Post/mededelingen
Juf Inge is bevallen van een zoon, Luuk.
Inge stuurt namens MR een bloemetje naar het prille gezin. Actie Inge Laurijssen
Joke Bastiaansen is na de zomervakantie niet meer gestart op school en de prognoses zijn niet goed.
MR Infokrant is binnen gekomen.
Lars vraagt om het emailadres of telefoonnummer verkeersouder Richard de Rooij.
Marcel merkt op bij traject Schoolkeuze dat hij de uitleg duidelijk vond. Hij was erg positief over de
avond. Er werd een goed en duidelijk advies gegeven.
Adreswijziging SKPOEL neemt Jennifer op zich. Er staat nog een oud adres en oude foto op de site.
Actie Jennifer
3. Notulen
Er worden wijzigingen aangebracht in de notulen van 30 mei 2017. Actie Ineke
Daarna kunnen ze op de site geplaatst worden. Actie Jennifer
4. Analyse LVS ter info
Jennifer licht de LVS-analyse toe.
Het minimum doel is het landelijk gemiddelde geworden en het streefdoel is aangepast.
Er is een vraag waarom er bij Begrijpend lezen maar 1 toets moment is per leerjaar.

CITO biedt begrijpend lezen niet meer dan 1 keer aan.

5. Evaluatie Ontwikkelplan 20116-2017
Ter info
Oudergeleding van de MR merkt op dat ze al eerder aangegeven heeft dat de evaluatie niet duidelijk
meetbaar wordt gemaakt. Personeel merkt op dat sommige zaken lastig zijn om te meten
bijvoorbeeld bij schrijf -en muziekonderwijs. In de bouwvergaderingen wordt het werken volgens een
methode wel steeds teruggekoppeld en op -of aanmerkingen worden besproken en teruggekoppeld
aan het managementteam.
6. Jaarverslag 2016-2017
Ter instemming
Ineke heeft een opzet gemaakt. Mathé heeft aanvullingen aangebracht. Het verslag wordt verder
uitgewerkt. Mathé neemt het door en dan kunnen we het meegeven of op mijn schoolinfo zetten.
Actie Ineke
Jennifer merkt op dat ze een voorbeeld heeft van een folder die door een MR van een andere school
is uitgegeven. Misschien een idee voor ons? Zij zal het ons mailen. Actie Jennifer
7. Verdeling taken MR
Lars Paantjens gaat Mathé vervangen als voorzitter. Voor Mathé is dit zijn laatste jaar bij de MR en hij
geeft aan het prettig te vinden om nu al zijn voorzitterschap te laten vervangen.
Ineke past overzicht zittingsperiode MR Leden aan. Actie Ineke
8. Verslag Inspectieronde
Lars en Inge hebben hun bevindingen nog voor de zomervakantie met Jack doorgesproken.
Hekwerk was niet voldoende veilig. Ronald gaat hier iets voor maken.
Vluchtroute in gymzaal vrijhouden. Jack neemt contact op met de Gemeente.
Intercom werkte niet. Nu wel
Brievenbus naast school is kapot. Een nieuwe is toegezegd.
Op bovenplein zijn geen prullenbakken. Nu inmiddels wel
9 Terugkoppeling GMR-vergadering
Mariska geeft vergaderdata door. Zie lijst data onder punt 10 rondvraag
Er is een nieuwe verdeling van de werkgroepen gemaakt.
Er is een werkgroep Communicatie en Financiën
Staking is besproken
Evaluatie Studiemiddag
Strategisch beleidsplan
Samenwerking/ fusie met Zundert gaat niet meer door
Passend Onderwijs. Marcel de Roy is vervangen door Yasmijn Wessel
Klachten van flexpoolers zijn besproken
Rekening MR opheffen. Manuel Suurhof heeft hierover een mail gestuurd. Mariska mailt deze door
naar Inge, penningmeester. Actie Mariska
Februari/ maart is er een cursus voor nieuwe MR leden

10. Rondvraag
Inge vraagt waarom 4 HK niet meegedaan heeft aan het praktisch oefenen van het verkeersexamen
in Etten-Leur.
Bij navraag in het team blijkt dat er voor die dag al iets anders gepland stond. Overigens vindt het
team van de 4 HK dat we als school zelf beslissen of we het belangrijk vinden om ergens aan mee te
doen en ons niet laten leiden door wat andere scholen doen.

Data GMR- vergadering 2017/2018
Dinsdag 31 oktober
Woensdag 13 december
Donderdag 25 januari
Maandag 12 maart
Dinsdag 17 april
Woensdag 23 mei
Donderdag 14 juni

MR-vergaderingen 2017/2018
Dinsdag 21 november
Maandag 29 januari
Maandag 26 maart wordt dinsdag 27 maart
Maandag 4 juni

