Verslag MR vergadering van dinsdag 7 december 2010
Aanwezig: René Luijten, Piet Hendrikx, Illa Hoppenbrouwers, Johan Haverkamp, Mireille
Scholte, Fred Thielemans, Ivo Dierks, Candida Nagtzaam

Opening en mededelingen
Piet H. is vrijgesteld van notuleren i.v.m. zijn lidmaatschap van de GMR.
Candida maakt de notulen.

Vaststellen van de agenda
Marco de Kraa geeft aan het begin van de vergadering informatie over de briefwisseling van
de Klaverhoek.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

Brief Klaverhoek
Marco de Kraa (van de Julianaschool) vertelt over de brief die de MR van de Klaverhoek over
de begroting heeft gestuurd naar Stichting de Waarden.
Onze MR neemt als besluit samen met de Julianaschool een tegenbrief naar de Stichting te
sturen. Piet H. zorgt hiervoor en zet ook de benodigde handtekening.

Verslag vorige vergadering
Opmerkingen nav. het vorige verslag:
De naam van de dochter van Fred is Maite.
Er is een brief naar het zwembad gegaan dat ivm. bezuinigingen dit het laatste jaar is dat de
groepen 3 en 4 gaan schoolzwemmen, tenzij zich andere ontwikkelingen voordoen.
Verbouwing: de trap is nog steeds een punt van aandacht, de automatische deur is niet veilig
voor de kinderen, het inloopslot bij de voordeur werkt niet naar behoren; er is wel een
isolatielaag op het dak bij groep 3 en 4.
Piet Hendrikx is nog in overleg met Kees van der Slikke over alle lopende bouwzaken.
De noodlokalen gaan voorlopig nog niet weg. In Klundert loopt er een procedure tegen de
plaatsing van deze lokalen.
Doorstroming van lucht: een paar weken consequent meten. Met deze gegevens naar Kees
van der Slikke zodat er maatregelen genomen kunnen worden.
De Irenestraat is in de strooiroute van de gemeente opgenomen.
De wijkagent houdt de verkeerssituatie in de gaten. Volgende vergadering wordt hij
uitgenodigd om zijn ideeën hierover te spuien.
Fred vraagt om een actiepuntenlijst bij ieder verslag.

Mededelingen vanuit de GMR
Geen mededelingen.

Begroting
Op de begroting van 2011 zat een tekort van bijna € 8000,-. René heeft met de
kaasschaafmethode de begroting kloppend gemaakt.
Een opmerking van Fred was dat er bij de harm.gelden een verschil van € 1700,- zit. Dit
bedrag is dan teveel bezuinigd door René.
De computers worden om de 4-5 jaar vervangen. Dit wordt uit de bovenschoolse ICT gelden
betaald. Deze post komt dus niet op de begroting voor.

Nieuwe directeur
In de benoemingscommissie zitten 4 personeelsleden, 2 MR leden, Will Aper en Marianne
Mak.
Tot nu toe waren er 2 sollicitanten. De sollicitanten konden reageren tot 1 december.
We hopen dat er wat vaart komt in de procedure.
Vraag van Johan: Waar worden de gesprekken gehouden? Dit met het oog op de privacy van
interne sollicitanten.

MR/reglementen
De MR maakt voortaan ieder jaar een kort jaarverslag per schooljaar.
De schoolgids is niet besproken in de vorige vergadering. Er waren geen wijzigingen t.o.v. het
vorige jaar.
Volgend jaar bespreken we de schoolgids meteen in de eerste vergadering van het
schooljaar.
Art. 27 Fred Thielemans is voortaan de vaste secretaris.
De plv. voorzitter kiezen we als de MR compleet is.

Samenstelling MR
We hebben 4 leden in de MR vanuit de ouders. Om de MR compleet te maken moet er
vanuit het personeel nog een leerkracht bij komen.
De eerstvolgende teamvergadering wordt dit besproken.

Communicatie MR
De notulen van de MR worden voortaan op de website gezet voor de ouders. Ook worden ze
nog op het prikbord gehangen. René vraagt na bij Corné of er apart email-adres voor de MR
kan komen.
Fred maakt een opzet voor de MR voor op de website.

Budget MR
Het budget van de MR bestaat uit € 50,- per lid.

Rondvraag en datum volgende vergadering
René: Vóór 1 februari komt er een oudertevredenheidsonderzoek voor heel de Stichting. Dit
gebeurt per mail of website met inlogcode.
Ook komt er zo’n onderzoek voor personeel en leerlingen vanaf groep 6.
De volgende vergaderdata zijn gewijzigd in donderdag 24 februari en dinsdag 24 mei.

Aktiepuntenlijst
MR brief naar Stichting:
Meten luchtkwaliteit bovenlokalen
Wijkagent uitnodigen
MR jaarverslag op agenda 24 mei
Website opzetten voor MR
Email adres MR
Aanvullend personeelslid

Piet Hendrikx
Piet H
René
Mireille
Fred
René
René

