Notulen MR-vergadering 3

Datum: maandag 21-01-2019
Tijd: 19.30 uur
Aanwezig: Wendy, Lilian, Miranda, Eline, Thea en Henriette (eerste
deel tevens aanwezigheid van MR Pastoor van Ars en Jacques
Janssen)
Afwezig: Annie
Notulist(e): Eline.
1.

Opening.
Miranda heet een ieder welkom. Deze vergadering bestaat uit twee delen. Deel 1 in
aanwezigheid van de MR van de Pastoor van Ars en Jacques Janssen.

2.

Vaststelling agenda
Vastgesteld

3.

Voorgenomen fusie St. Jozef en Pastoor van Ars/ stappenplan fusie inclusief
communicatieplan/ directievoering en informatie aan ouders over voorgenomen
fusie.
Vragen nav stappenplan en communicatieplan.
Duidelijk wordt dat vragen hierover moeten worden gesteld aan het bestuur. Beide
directeuren zijn hier niet van op de hoogte en richten zich op de praktijk.
Inventarisatie vragen:
Onduidelijkheid over punt 4. Er is geen intentiebesluit vanuit het bestuur naar de MR
gestuurd, als ook opdracht voor de FER.
De ouderpeiling is een verantwoordelijkheid van de MR. We geven dit graag samen
vorm met de MR van de Pastoor van Ars. Naast de vorm is ook het moment nog de
vraag. Ouderpeiling na plaats moeten vinden na de FER, de inhoudelijke gevolgen
zullen duidelijk moeten zijn, zodat vragen beantwoord kunnen worden.
Hierover zullen we mevrouw Wenting uitnodigen. We willen haar advies maar
verwachten ook in de uitvoering een rol. Ook de rol van beide directeuren bespreken
we dan met haar, omdat deze aangeven hier geen rol in te hebben en wij deze wel
wenselijk vinden.
Ook het te volgen tijdpad in relatie tot de gewenste ingangsdatum roept vragen op.
Tijdpad lijkt nu niet gehaald; wat betekent dit voor het vervolg?
Miranda zal Mevr. Wenting mailen met onze vragen, ook namens de Pastoor van Ars,
en haar uitnodigingen voor een gesprek met een afvaardiging van beide MR-en.

4.

IEKC, mailwisseling stuurgroep

Er bestaat onduidelijkheid over de stand van zaken mbt de stichtingsakte waarover
nog gesproken wordt. Miranda zal de stuurgroep hierover benaderen, omdat zij geen
reactie heeft ontvangen op haar mail december jl.
MR Pastoor van Ars benadert GMR lid tav adviesaanvraag wat hen is voorgelegd mbt
stichtingsakte. Actie Saskia
5.

Rondvraag en afronding deel 1.
Geen.

6.

Deel 2.
Notulen vergadering 20-11-2018
Ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding daarvan: Thea heeft gesproken met iemand van het bestuursbureau.
Advies was opheffing van de aparte rekening en op basis van jaarplan declareren. De
vraag is hoe om te gaan met voorschieten van kosten. Thea bespreekt dit met
Henriette.

7.

Plannen bevoegd gezag ( IEKC / fusie met P.v.A. ). (Met directie)
Alles loopt, werkgroepen (IEKC breed) doen hun werk. Eind maart kunnen de
werkgroepen presenteren wat ontwikkeld is. De regiegroep kijkt naar zaken zoals het
leerlingenvolgsysteem.

8.

Tussenevaluatie schooljaarplan 2018-2019 en verwachte bijstellingen (met directie)
1. Ontwikkeling IEKC. Loopt.
2. Aanbod Plusleerlingen. Dit loopt. Aandachtspunt is de begeleiding van deze
kinderen buiten de klas. Evaluatie moet nog vorm krijgen.
3. Beweegwijs. Loopt, borgen.
4. ERWD. Loopt.
5. Leren zichtbaar maken. Loopt, wordt nu gestart met praatmaatjes.
6. ICT. Snappet. Loopt.
7. Onderzoekend leren. Loopt.

9.

Formatie komend schooljaar.
In totaal loopt het iets terug. Of dit gevolgen zal hebben is nog niet bekend.

10.

Mededelingen GMR
Notulen GMR d.d.11-12-2018. Ter informatie.

11.

Ingekomen stukken

-

Landelijke basiscursus voor MR op 30-01. Geen interesse.
Informatiebeveiliging privacy goed geregeld! Deel 2. Ter informatie.
Informatiebeveiliging privacy goed geregeld! Deel 3. Ter informatie. De vraag is
of wij notulen openbaar op de site kunnen blijven plaatsen. Lilian vraagt dit na.
MR actueel. Niet ontvangen.

12.

Rondvraag
Geen

13.

Sluiting

