Notulen
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 19-09-2016, 20:00 – 22:00 uur
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Francien Tiebosch, Hermien Doppen, Jose Bakx, Maaike Nendels, Simone Vugts,
Xiamara van Kampen, Pascale Poirtes, Robert Muijsers en Heidi Smits.
Francien Tiebosch

Opening en vaststellen agenda: Er volgt een voorstelrondje en een welkom aan de
nieuwe MR leden.
a. notulen: Er is geen verslag gemaakt van de laatste MR vergadering.
b. Rolverdeling MR : Robert is voorzitter. Simone verzorgt het secretariaat en
is vervangend voorzitter. Er is geen vaste notulist. De voorzitter zal om
toerbeurt leden via de agenda verzoeken te notuleren. Het email-adres
van de MR is MR@debussel.nl
Stand van zaken directie voering 2.0: Er zijn op dit moment geen nieuwe
ontwikkelingen. Heidi geeft aan dat er in oktober gesprekken zullen zijn met de
directeuren. Medio november/ december staan 2 bijeenkomsten met de
directeuren gepland m.b.t. vervolgstappen.
Jaarverslag 2015-2016 en Jaarplan 2016-2017 : Het schoolplan is 4 jaar geldig.
Het jaarverslag en jaarplan komen voort uit het schoolplan. De stukken zijn lastig
te lezen. De doelstellingen van vorig jaar zijn niet te vergelijken in het jaarverslag
met de doelstellingen van dit jaar. Heidi past dit aan. Het financiële overzicht staat
los van het onderwijskundig jaarverslag- en jaarplan. Instemming volgende
vergadering.
a. Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016; het jaarverslag wordt geagendeerd
voor de volgende vergadering.
b. Jaarplan MR; de voorzitter bekijkt welke punten wanneer op de agenda
komen en maakt een tijdspad.
Concept Schoolgids; De schoolgids heeft nog een update nodig. Voor 28
september kan iedereen nog input aanleveren bij de voorzitter. De schoolgids
komt de volgende vergadering ter instemming terug op de agenda.
Uit de school;
 Start schooljaar; De Bussel is gestart met 3 nieuwe collega’s. Iedereen is
goed gestart. Helaas heeft Ria v B een bedrijfsongeval gehad en daardoor
letsel opgelopen. Ze wordt momenteel vervangen.
 Terugblik startgesprekken; De startgesprekken zijn positief ontvangen
door kinderen, ouders en leerkrachten. Verdere evaluatie volgt via de
ouderparticipatiegroep.
 Op de site over de Bussel verdient het stukje van de MR een update. Heidi
verzorgt dit.
Rondvraag / volgend overleg;
-Hoe houden we het schoolplein mooi/verzorgd? Er is een beheerplan. Per maand
heeft elke groep een taak om het schoolplein te verzorgen. Dit punt komt terug op
de volgende vergadering.
-De Bussel heeft last van jongeren die het schoolplein bevuilen met spullen en
schokkende teksten. Hier wordt aandacht aan besteed. De directeur bekijkt hierbij
of ouders van de Bussel op de hoogte moeten worden gebracht.
-De volgende vergadering is op maandag 17 oktober.

