Notulen MR024 CBS Het Kompas Vuren
Datum: 05-06-2019
Aanwezig: Wilma, Mark (voorzitter), Petra, Aty, Margo (notulist) , bij punt 4 Anja (wnd
directeur)
1. Opening
Mark opent de vergadering als nieuwe voorzitter.
2. Vaststellen agenda
Geen aanvullingen
3. Notulen MR023
Goedgekeurd. Margo stuurt PDF door naar Annette voor plaatsing op de website.
4. Mededelingen school Anja
Schoolplan: nadat Ton Bavinck een concept format heeft gemaakt voor het Kompas
wordt er op dit moment gewerkt aan de definitieve versie. Met het bestuur is
afgesproken dat er voor het Kompas uitstel wordt gegeven voor het (af)maken van
het schoolplan, om ook de nieuwe directeur hierin te kunnen betrekken.
BHVérs: Op ma en di : Ine, op wo, do en vr : Annette ( zeer binnenkort voor haar een
herhalingsdag), Richard nieuwe schooljaar.
Preventiemedewerker: Richard: actie LOGOS
Brandoefeningen: Er komt dit schooljaar nog een onaangekondigde oefening
Mededelingen Anja:
Mooie cito eindscore: 538,1, ruim boven het landelijk gemiddelde!
Er is een kooldioxidemeter geplaatst bij de kachel. Vraag: moet deze meter niet lager
hangen en moet er bij de kachel bij de onderbouw ook 1 worden geplaatst. Actie
Anja en Mark.
Speerpunten voor het komende schooljaar: MB/HB en Gynzy. Het gaat hierbij bij
Beide onderdelen om het maken van schoolbrede afspraken om vervolgens te
komen tot een goede borging. Verdere teamscholing hiervoor is gewenst.
Formatie: veel wisselingen, maar gelukkig zijn de vacatures voor directeur en
leerkracht al weer vervuld. We zoeken nu nog een OAS voor 5 ochtenden.
Vraag voor GMR: worden OAS niet te slecht betaald binnen LOGOS? Actie Aty
Het verkeersexamen in Gorinchem is goed verlopen. Alle leerlingen zijn geslaagd en
ouders en leerlingen waren tevreden over de hele gang van zaken. Komend
schooljaar weer deelnemen in Gorinchem. We moeten als school wel een ouder en
leerkracht aanleveren voor de werkgroep.
West Betuwe: de voorzieningen vanuit Lingewaal voor sport en cultuur blijven nog tot
jan 2020 doorgaan. Daarna zal er een nieuw plan vanuit West betuwe komen.
Vraag Wilma: Evaluatie afgelopen schooljaar communicatie school/MR?
Er zijn wat onduidelijkheden/ misverstanden geweest in de communicatie tussen
school en MR. Dit heeft vooral te maken met te laat of niet informeren van de MR.

Voorstel is om direct aan het begin van het nieuwe schooljaar met de directie om de
tafel te gaan zitten, het meerjaren jaarplan samen vast te stellen, duidelijkheid te
krijgen over advies en instemmingsrecht van de MR en vaker te vergaderen.
Ook via de nieuwsbrief zou vaker naar ouders te vanuit de MR kunnen worden
gecommuniceerd.
5. Actiepunten
A. navraag bij Henk Mackloet naar overige gelden Luuc. Wilma heeft geen
antwoord gekregen en probeert het alsnog
B. Margo heeft meerjarenplanning aangepast. Zie voor verdere actie Punt 4.
C. Instemmings-/adviesrecht MR, zie punt 4
6. Werven nieuwe leden / taakverdeling MR
Voor MRp is Aty vandaag al bij de vergadering aanwezig, omdat zij Petra gaat
vervangen, die het onderwijs aan het einde van dit schooljaar vaarwel zegt.
Voor MRo heeft zich na de oproep in de nieuwsbrief niemand gemeld. Mark is wel met 1
ouder in gesprek. De komende week wordt duidelijk of deze ouder zich beschikbaar stelt
voor MRo. Mocht dat niet zo zijn dan gaan we verder werven:
Nieuwe oproep per mail.
Ouders persoonlijk benaderen ( actie Mark)
Bij leerkrachten navragen of zij suggesties hebben (actie Aty/Margo)
De taakverdeling voor het nieuwe schooljaar in concept:
Mark: voorzitter
Aty: GMR
Margo: Notulist
Nieuw lid MRo: lid
7. Frequentie en data MR vergaderingen komend schooljaar.
Het idee is om wat vaker te vergaderen (zie punt 4)
De eerste werkvergadering met directie: voorstel: 23 september 2019, 20.00u
de verder vergaderingen worden in de eerst vergadering gepland. Een week na de planning
van de GMR vergaderingen MR vergadering plannen met als voorkeur avond : maandag.
Data GMR schooljaar 2019-2020:
18-09, 16-10, 27-11, 19-02, 22-04, 24-06.
8. Mededelingen vanuit GMR
Veel gesproken over werkverdelingsplan
Er komt een loopbaan coachingsplan
Koersplan
Websites van alle scholen volgens 1 format
AVG specialist aangesteld/ missers AVG registreren
Parro ook voor MR?
Een kleinere GMR? hier zijn wij als MR niet voor!!
9. Rondvraag

Mark: is aangesproken door een ouders over de groepssplitsing/ klassenverdeling. Mark
heeft ouder doorverwezen naar Anja.
10. Sluiting
Mark sluit de vergadering af met het geven van een bloemetje/bedankje aan Wilma en Petra
voor hun inzet in de MR.
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