Notulen
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 16-01-2017, 20:00 – 22:00 uur
Aanwezig:
Niet aanwezig
Notulist

Hermien Doppen, Jose Bakx, Maaike Nendels, Xiamara van Kampen, Pascale
Poirters, Simone Vugts, Robert Muijsers en Heidi Smits.
Francien Tiebosch (met kennisgeving)
Pascale Poirters
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Opening en vaststellen agenda:
a. notulen 21-11-2016
De actie aangaande het beplantingsplan is gedaan en komt terug binnen
het agendapunt “Schoolplein”.
De term “bouwcoördinator” leidt tot verwarring en wordt aangepast naar
“coördinator onderbouw” en “coördinator bovenbouw”.
Daarna worden de notulen goedgekeurd.
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Stand van zaken vanuit bestuur / Scala:
a. Directievoering 2.0.
De MR heeft het verzoek ontvangen om input te geven op de aspecten
waar het boegbeeld van de school de accenten moet gaan leggen. Het is
de MR onvoldoende duidelijk welke vraag nu aan hen wordt gesteld. De
MR zal een reactie formuleren waarin deze punten terugkomen. Actie
wordt genomen door de voorzitter.
b.
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Integraal huisvestingsplan
De voorzitter is gevraagd om, samen met de voorzitters van de andere
MR-en binnen Scala, mee te denken over een integraal huisvestingsplan.
Integraal betekent in dit verband geheel Scala. De Bussel voldoet niet
meer aan de normen en eisen van deze tijd. Daarom zal dit jaar worden
gestart met een haalbaarheidsonderzoek (opdracht vanuit de gemeente).
Er loopt daarnaast momenteel nog een discussie tussen Scala en de
gemeente aangaande het (achterstallig) onderhoud. Dit heeft ook de krant
gestaan. Scala is van mening dat de gemeente de afgelopen jaren niet
voldoende aan onderhoud heeft besteedt waardoor de onderhoudskosten
voor Scala nu hoger zijn. Scala wil deze kosten verhalen op de gemeente.
De voorzitter stuurt de ontvangen stukken over het integrale
huisvestingsplan door aan de andere leden van de MR. Onderwerp komt
standaard op de agenda. De tijdsplanning is nog onduidelijk.

Interne organisatie De Bussel
a. Feestweek/30-jarig bestaan Bussel
Budget is beperkt, mede daarom nog zoekende naar de goede invulling
van deze week. MR geeft aan dat ze de feestweek een leuk initiatief
vinden en open staan voor een wijziging in het lesrooster en het
verplaatsen van het schoolreisje. De MR wil hierover echter geen
beslissing nemen zonder een conceptplan of indeling van de week. Dit
onderwerp wordt volgende keer weer op de agenda gezet en voorzien van
de gevraagde stukken.
b. Schoolplein stand van zaken
Door de verantwoordelijke binnen Scala is naar het beplantingsplan
gekeken. Insteek van dit plan is de educatieve waarde. De vraag wordt
gesteld wat er wordt gedaan aan de zgn “binnenhelling”. Het voorstel
vanuit Scala is om hier te werken met een boomstammentrap. Daarna
kunnen de huidige schapenhekjes ook daar weg. De planten bij de kleine
Bussel (bij het theater) zijn nog steeds niet geplant. De tunnel is

beschadigd door het vuurwerk. Aan de servicedienst van Scala is de
opdracht gegeven om dit schoon te maken.
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Subsidie voor quickstart via Versterking Medezeggenschap
De subsidieaanvraag is toegekend. Dit betekent dat de MR een coach wordt
toegewezen die ons gedurende een sessie op maximaal 2 onderwerpen zal
begeleiden. Donderdag 19 januari heeft de voorzitter een gesprek met de trainer.
Voorafgaand aan dit gesprek dienen we de online vragenlijst in te vullen.
Voorstel is om de MR vergadering van 13 maart of 10 april te gebruiken voor deze
sessie.
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Ouderbetrokkenheid
De regiegroep komt een paar keer per jaar bij elkaar. Werkgroepen zijn
Communicatie, Oudergesprekken en Verbeterteam (hoorbord). De projecten lopen
goed en zullen ook volgend jaar worden voortgezet. De medewerker vanuit het
CPS is bereid om ook na dit schooljaar te blijven adviseren.
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Begroting 2016-2017
Er is nog geen brief gestuurd naar de GMR (was actie vanuit vorige overleg)
omdat zeer recent de begroting van Scala is ontvangen. De MR zal deze begroting
beoordelen. Op basis daarvan wordt bekeken of het nog van toepassing is om de
brief aan de GMR te sturen.

