Aan:

Han Boone, Tosca Coenradi, Inge van Egmond, Marij Humblet, Terry Bolink, Ivo Reimink ,
Pascal Barneveld
Betreft: Agenda vergadering MR op dinsdag 6 maart 2018
Locatie: school (kantoor Han)
Tijd:
19.30-21.00 uur
Afwezig: -

Vergaderdata 2017 - 2018
19 september 2017
Voorzitter: Ivo
7 november 2017
Voorzitter: Maarten
16 januari 2018
Voorzitter: Tosca
6 maart 2018
Voorzitter: Inge
15 mei 2018
Voorzitter: Terry
26 juni 2018
Voorzitter: Ivo

Notulen: Maarten
Notulen: Marij
Notulen: Inge
Notulen: Terry
Notulen: Ivo
Notulen: Pascal

Notulen van de MR-vergaderingen worden op de witte borden en op de website van De Wingerd
geplaatst (mailadres: harmvankoppen@kpnmail.nl ). De notulist zorgt hiervoor, indien er een week
na verzending geen commentaar op de notulen is binnengekomen, of nadat opmerkingen zijn
verwerkt. Tevens zendt de notulist de notulen dan naar directie.dewingerd@catent.nl, zodat deze
per e-mail naar alle ouders kunnen worden gezonden.
De voorzitter maakt de agenda.
Duo’s en taken
Onderwijskundig jaarverslag 2017 (ter informatie): Marij en Ivo
Onderwijskundig jaarplan 2018 (ter informatie): Marij en Ivo
Schoolbegroting 2017 (ter informatie): Inge en Maarten
Schoolgids 2017/2018 (ter instemming oudergeleding): Inge en Maarten
Bestuur
Er is één aanspreekpunt voor ouders, dit is de voorzitter.
Er is één secretaris !
De notulant schrijft tevens het stukje voor de” druivenpers”.
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Notulen 6 maart 2018
Aanwezig: Han Boone, Tosca Coenradi, Marij Humblet, Terry Bolink, Ivo Reimink , Pascal Barneveld
Afwezig(met kennisgeving) Inge van Egmond
1.

Opening en vaststellen agenda
Voorzitter: Ivo
Notulen: Terry

2.

Mededelingen
- Han regelt een bloemetje met kaart voor Inge namens de MR
- Vanuit het ministerie komt er per school geld beschikbaar wat ingezet kan worden ter
verlaging van de werkdruk. Voor de Wingerd zal dat neerkomen op ongeveer 30.000 euro.
Dit geld kan besteed worden vanaf het schooljaar 2018-2019. Dit loopt t/m 2022. Er moet
een plan gemaakt worden hoe het geld te besteden. De personeelsgeleding van de MR
heeft instemmingsbevoegdheid. Dit wordt eerst in het team besproken. De volgende MRvergadering wordt dit punt op de agenda gezet.
- Op 5 maart was er voor alle scholen van Catent een studiedag met als onderwerp: ICT
- De leerkrachten volgden workshops, lezingen, wisselden informatie uit met andere
scholen en hebben inspiratie en kennis opgedaan.
- De Wingerd is bezig hoe de ICT-gelden in te zetten en ons beleid t.a.v. ICT uit te zetten.
- Lief en leed: Mieke Sessink wordt 7 maart geopereerd aan haar voet. Ze zal een aantal
weken uit de roulatie zijn. De vervanging voor haar is geregeld. Liliane heeft een operatie
ondergaan en zal deze week vervangen worden. Marianne C. werkt nu 4 uur per dag. Voor
de vrijdag is de vervanging geregeld zodat groep 8 opgevangen wordt. Er wordt nog
gekeken of er ook een vervanger geregeld kan worden om de IB taken op te vullen.

3. Ingekomen stukken
- Protocol informatieverstrekking (vastgesteld door GMR)
- Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen (vastgesteld door GMR)
Bovenstaande protocollen zijn doorgelezen.
Per april 2018 is de wet op de privacy veranderd. Nadere informatie hierover volgt.
4. Notulen 16 januari 2018
De notulen zijn goedgekeurd
5. Schoolondersteuningsprofiel
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Han wordt verzocht de informatie
hierover 2 weken van te voren toe te zenden.
6. Trendanalyse
Deze vindt 2 keer per jaar plaats. Het is besproken.
7. Items Druivenpers
8. Rondvraag
Er is een uitnodiging binnengekomen aan de MR om op 19 april bijeen te komen met de
voorzitters van de MR, raad van Bestuur, GMR, directeuren van Catent. Tosca gaat hier heen.
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Vraag: Hoe zit het met de rol van de directie wat betreft deelname aan de
MRvergaderingen? De directeur verstrekt informatie en heeft geen instemmings- of adviesrecht.
Is het wenselijk om de punten waar informatie over gegeven dient te worden naar voren te
halen? Dan kan Han hierna naar huis en kan de MR verder vergaderen. Hier wordt nog over
nagedacht.
Agendapunt volgende vergadering: vaste voorzitter MR. Taak: Mailbox beheerder.
Pascal geeft een compliment: het is tot nu toe goed gelukt vervanging te regelen en het is
slechts één keer voorgekomen dat er een klas naar huis is gestuurd.
Pascal schrijft een stukje voor de Druivenpers
9. Sluiting
Om 21.10 sluiten we de vergadering.
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