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Notulen MR-vergadering d.d. 21 januari 2020
Voorzitter: Gianni Baggen
Notulist: Franco Ackermans
Aanvangstijd: 19:00 uur
Aanwezig: Karin, Gianni, Hugo en Franco. Namens de directie: Eefje
Anne-Marie had reeds eerder aangegeven dat zij op 21-1 verhinderd zou zijn

1. Opening en vaststellen agenda
Welkom aan Hugo, vader van Ian uit groep 3, aspirant-lid, voorlopig in de rol van toehoorder.
2. Ingekomen post
200117 / 200120
200115 / 200120
200114 / 200115
200112 / 200113
191212 / 191213

Sheets over IHP
CvB betref. staking
vakantieregeling
begroting
uitnodiging kerst

via Eefje
via Eefje
via Eefje
Eefje
Manon

Uitgaande post
191202
Brief aan GMR inzake toestemming wijziging reglement.
Eefje heeft graag een kopie als het nieuwe regelement vastgesteld wordt.
Vakantieregeling is ter info..
Eefje zou naar een 940 uurs-schema voor de kinderen willen gaan, zodat een full-time leerkracht het
hele jaar een klas kan bemensen en er geen extra leerkrachten nodig zijn (groep 7/8 draait dit jaar
bijv. 960 uur)
3. Begroting. Eefje zal op 30 jan een begrotingsgesprek hebben. “Hoe ik ook reken, ik blijf in de
min…”.
We bespreken posten als ‘passend onderwijs – detachering – tuinonderhoud – startersleerkracht’.
Aandachtspunten: GMR heeft instemmingsrecht bij de begroting, wil je invloed uitoefenen moet je
daar informatie vragen en neerleggen. Denk aan: Er is geen begroting van het bestuursbureau, de
zgn. ‘school 21’. 10% van het totaal wordt afgeroomd, dat is best veel. Maar daar worden ook goede
dingen zoals de starterscoach van betaald.
4. TSO
Het intekenen verloopt stroef. Eind januari zal Anita een nieuwe inventarisatie maken.
In de teamkamer hangen 3 opties. Het team zal hier op de studiedag van 4 februari verder op ingaan.
Daarna zal Eefje een hernieuwde enquête rondsturen.
Volgende vergadering, 10 maart, zal er een beslissing genomen moeten worden.
5. Terugkoppeling BKB

Men was positief over onze school; Eefje zal, zodra het verslag binnen is, dit met ons delen.
6. IHP (Integraal huisvestingsplan) Gemeente Gulpen – Wittem
Vanuit de prognose kunnen wij aantonen dat we te weinig ruimte hebben.
Er zijn prognoses dat we tot 200 of zelfs 220 lln zullen groeien, dus er is mogelijk nood aan de man.
Is er aandacht voor Sociale Media op school? In groep 7/8 is er een enquête maar die wordt enkel
door de leerkracht ingevuld. Is dat een thema voor de KOW? [actie Karin]
Binnenkort wordt een RI & E afgenomen (Risico-inventarisatie en evaluatie).
7. Nieuws vanuit de GMR (via Ralph Voncken) / KOW (via Jacq Theunissen)
Franco stuurt de conceptnotulen ook naar Ralph. Karin neemt met Jacq contact op inzake social
media.
8. De notulen van 5 nov 2019 worden, met dank aan Karin, vastgesteld.
We hebben behoefte aan een nieuwe Actiepuntenlijst [actie Franco]
9. Rondvraag en sluiting
Franco vraagt na of de data van ISY teruggegaan zijn naar school.
Franco vraagt de beheerder het emailadres van de MR toe te voegen aan Schoudercom.
De volgende vergadering staat gepland voor dinsdag 10 maart. 19.00

