Medezeggenschapsraad
KBS St. Joseph
Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Kbs St. Joseph van 23 november
2016
Aanwezig:
Personeelsvertegenwoordiging:
Ringers
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Gras
Directie:
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Datum :
Tijd
Plaats

:
:
:

Laurette Beerlage (notulen), Jacqueline Heilema, Jeroen
Jac Boumeester (voorzitter), Jeroen Molendijk, Martijn
(vanaf 21:00 )Mária Peeters
Annemiek Heerema, Pauline de Bakker, Liana Selbach,
Roel Dona

woensdag 23 november 2016
20.00 – 22.00 uur
Kbs St. Joseph, teamkamer

AGENDA

19.30 uur

1. Opening
a) Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Jeroen M. vertelt over zijn ervaring in de OVvergadering. De OV heeft een dropbox waarin alle notulen – agenda en
andere stukken worden bewaard. Deze informatie zou ook in de St. Joseph
app kunnen.
- Extra vergadering met de OV wordt ingepland. Met Educatief
Partnerschap hoeft dit niet. Laurette zit in educatief partnerschap
waardoor zij inbreng kan leveren.
- Er wordt een groepsapp aangemaakt met alle MR-leden. Actiepunt Jac.
- Als MR-lid moeten we nog een stuk schrijven voor in de St. Joseph-app:
Actiepunt Jac en Jacqueline.
- Betalingen van ouders aan school. Dit wordt in de volgende vergadering
als agendapunt gezet.
b) Notulen MR d.d. 11 oktober 2016
Geen bijzonderheden of aanvullingen.
c) Binnengekomen en verzonden stukken MR
Er is aangeboden om de MR-cursus te volgen.

d) Mededelingen
De bijeenkomst over de zendmast is geweest op locatie KBS St. Joseph. Jac is
geweest.
e) Uitgangspunten personeelsbegroting 2017('formatieplan')
Gesproken over de reacties van de personeelsgeleding en de oudergeleding.
De vraag brandt: hoe communiceren we naar ouders, en wanneer, over het
verloop van de personeelsbegroting?
Hoe ziet Mária onze rol als MR in dit proces?
Hoe ziet de rol van de GMR eruit?
f) Evaluatie St Joseph app.
Jeroen M. – goed instrument, werkt nog niet goed. Vraag: hoe gaan wij aan
de school of aan Inos vragen hoe de app geëvalueerd gaat worden onder
ouders?
Hoe zit het met ouders die de app niet kunnen openen? Schoolvakanties en
vrije dagen staan door elkaar. MR-vergaderingen staan niet in de app.
g) Update/ status scholingsbeleid – niet besproken
h) Inventarisatie scholingswensen MR 2015-2016 – niet besproken
21.00 uur

2. Overleg met Mária
a) Mededelingen van de directie – geen
b) Uitgangspunten personeelsbegroting 2017('formatieplan')
MR: Is de personeelsbegroting die er nu staat voldoende om te bezuinigen?
Na nieuwe informatie moet Mária opnieuw puzzelen in de
personeelsbegroting.
MR: Hoe ziet het proces eruit samen met de MR?
Mária gaat opnieuw de personeelsbegroting bekijken en aanpassen. Mária zal
dit met de MR delen via de mail. Daarna komen we als MR-leden bij elkaar en
bespreken we de inhoud. Dit zal dinsdag 6 december van 20:00 – 21:00uur
zijn met Mária.
c) Evaluatie St Joseph app.
Mária deelt de statistieken uit van de app gebruikers.
Binnen de Concaps wordt er gewerkt aan verbeteringen.
Vraag aan de GMR: zou er een evaluatie kunnen komen? Actiepunt: Jac B.
d) Update/ status scholingsbeleid – Wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.

21.55 uur

3.

Rondvraag

Geen meldingen.
22.00 uur

4.

Sluiting

Actielijst
Nr. Acties
Wie
1 Schrijven voor in de St. Joseph-app
Jac, Jacqueline
2 Groepsapp aanmaken alle MR-leden
Jac
3 Vragen aan de GMR of er een evaluatie kan Jac
komen over het gebruik van de school-app
Punten volgende vergadering:
1. Betalingen van ouders aan school

2. Update/ status scholingsbeleid
3. Inventarisatie scholingswensen MR 2015-2016
Volgende vergaderingen : 19 januari

Planning
Gereed
December 2016
December 2016

