Medezeggenschapsraad (MR)
Rk basisschool Cleijn Hasselt
Hasseltstraat 198
5046LP Tilburg
Tel: 013 542 2281

Notulen Medezeggenschapsraad Cleijn Hasselt
__________________________________________________________________________________
Datum:
20-02-2017
Aanwezig:
Willem, Tamara Marco, Dennis, Christel, Annelies, Jeske
Afwezig:
__________________________________________________________________________________
1. Opening + mededelingen
Voorzitter opent de vergadering om 20.01.
- Niet altijd nodig elke maand te vergaderen. Vergaderen naar invulling. Vergadering van 28
maart wordt vooralsnog geannuleerd.
2. Notulen vergadering + actiepunten
Notulen:
- Deze zijn op de Portal gezet, later gemaild. Ouders moeten toegevoegd worden via Xpect mail.
Directeur regelt dit.
- Er moet een koppeling gemaakt worden voor de site, directeur regelt dit. Secretaris zal notulen
van de MR hierop plaatsen wanneer mogelijk.
Actiepunten:
- Stukje voor de schakel is gemaakt. Deze zal in de komende Schakel verschijnen.
- Verkiezingen in mei:
Ouders:
Leerkrachten:
Marco, 2015
Jeske, 2016
Christel, 2016
Tamara, 2014
Dennis, 2015
Annelies, 2015
Dit overzicht komt bij de Wist-je-dat in de Schakel.
- PBS: Deze moet toegevoegd worden aan de site. Wordt geregeld door de directeur.
3. Ingekomen post
- Leerlingtevredenheidspeiling: Bovenbouw gaat deze bespreken. Is een agendapunt voor
komende vergadering.
Reactie vanuit MR: duidelijk signaal vanuit leerlingen mbt gedrag. Bovenbouw speelt hierop in
met zorgconsulent van Plein 013.
4. Mededelingen vanuit de directie, MR, OV en GMR
Directie
/
OV
/
GMR
Notulen hiervan zijn doorgestuurd en besproken.
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5. Taakverdeling binnen MR
GMR: Suzanne zal zich toevoegen aan de GMR.
6. Jaarplan 2016
Directeur wil Informeren wijzigen in Instemmen.
Na bespreking is ingestemd met jaarplan 2016.
7. Rondvraag
- Open dag niet geheel bekend bij ‘nieuwe’ ouders. Dit verduidelijken met banner en bv.
gesprekken met kinderopvang (directeur samen met ouder).
- Vraag over leren programmeren op school.
- Vraag over verbouwingsplannen; De architecten zijn bezig met een plan. De tekeningen zijn
in de maak.
8. Sluiting
Volgende vergadering: 19 april
Hierin wordt het volgende besproken:
- Leerlingtevredenheidspeiling 2017
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