Basisschool de Heihorst

MR vergadering dd 14-11-2017
Aanwezig: Tjeu Scheepers, Astrid Rietjens, Philomene de Jong, Angelique Boerjan, Josien Leenders
Afwezig met kennisgeving: Hans Rikken
Besluitenlijst:
1. -

Bespreken schoolgids 2018/2019 op jaarplanning
Philomène achterhaalt wat er met de evaluatie van de schoolgids 2017/2018 is gebeurd.
Jaarplanning wordt gemaakt, door? Wanneer klaar?
Taken binnen de MR worden verdeeld en gecommuniceerd.
o Angelique wil vanaf volgend schooljaar het voorzitterschap op zich nemen
o Josien wil de rol van secretaris op zich nemen
o We blijven voorlopig met 3 ouders in de MR
o We zetten de agenda en notulen op Isy. De notulen zijn 14 dagen ter inzage door
de MR, voor deze openbaar wordt.
o Tjeu stuurt Josien een jaarplanning.

2.
3. SOP moet eerst door school gemaakt worden en met het team besproken, daarna inzage
door MR
4. 24 januari samen vergadering met MR Buggenum, Astrid neemt hierover contact op met
Martine
5. Scholing TL/Directeuren; Linda en Sandra zijn bezig met een cursus. Ter kennisgeving.
6. Begroting 2018, deze is bijna klaar en wordt tijdens de volgende vergadering besproken.
7. Ontwikkelingsplan; 5 actiepunten:
- Kansrijke combinatiegroepen
- Communicatie
- ICT onderwijs
- 21e eeuwse vaardigheden/meervoudige intelligentie
- Regels en afspraken
Wanneer dit klaar is zal het ook besproken worden binnen de MR.
8. Raad van Toezicht:
(Mededeling) Ineke Groten, lid van raad van toezicht komt de school bezoeken om een beeld
te krijgen van de school. Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen Spolt.
Rondvraag:
Angelique:
Is er een mogelijkheid om als ouder inzicht te krijgen in de prestaties die een kind levert op Snappet?
Tjeu reageert hierop door aan te geven dat een extra inlog 40,- euro per kind per jaar gaat kosten.
Ouders vroegen naar een reactie van de KVL.
Tjeu geeft aan dat het ontwikkelingsplan wordt geschreven aan de hand van uitkomsten van de KVL.

