Notulen MR-vergadering
Woensdag 27 november 2013 in Middelburg
Aanwezig:

Ineke Wijkhuijs (voorzitter), Alex Maas,
Klaas van den Buuse (gesprekspartner) ,Saskia Eggermont (notulist)

Afwezig met kennisgeving:

Ineke van Pelt

Afwezig zonder kennisgeving: /

1. Opening
Ineke W. opent om 19.40 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Deze avond zijn drie ouders aanwezig; Mevr. Mirjam Janse, Dhr. Henk Jobse en Mevr. Saskia
Hollestelle. Zij hebben belangstelling voor het lidmaatschap van de MR en komen vanavond
kijken.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
* Geboortekaartje ontvangen van Roos.
* Het zwemprotocol is ontvangen.
3. Vaststellen van de agenda
Jaarverslag zal Saskia via de mail verspreiden.
Het zwemprotocol zal bij punt 11 worden besproken.
4. Mededelingen vanuit de directie
- Jaarverslag “Het Springtij” zal in februari ter kennisgeving aan de MR worden gestuurd.
Er moet een meerjarenvisie voor de school gegeven worden. Prognoses voor leerlingen en
personeel moeten gemaakt worden. Ook wordt er gekeken naar ruimtes binnen de school die
leeg (komen te) staan.
- Met ingang van 1 januari 2015 komt het buitenonderhoud voor rekening van het bestuur
(i.p.v. de gemeente). Er is in het verleden door de stichting nooit geld gereserveerd voor
onderhoud. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente.
5. Notulen MT
Ter kennisgeving
Er wordt navraag gedaan of de MT/IB-verslagen ook naar de MR ‘moeten’.
6. Notulen MR-vergadering (30-5-2013)
De notulen zijn reeds vastgesteld.

7. Info vanuit de Ondersteunings Plan Raad
Per 1 januari is de ondersteuningsplanraad definitief. Leden worden benoemd voor een
periode van 4 jaar. Aan het begin van deze periode worden leden ook benoemd voor een
periode van 2 jaar. Dit om ervoor te zorgen dat de gehele raad over 4 jaar niet ineens
leegloopt. Alex is benoemd voor 2 jaar.
8. Info vanuit de GMR
26 november jl. is er een GMR-vergadering geweest waar de volgende punten zijn besproken:
- Jaarbrief Respont (wordt op de site van Respont gezet)
- Beoordelings- en functioneringsgesprekken
- Welzijnsonderzoek in januari
- Audits (zowel intern als extern)
- Meldcode AMK per 1 juni 2013
9. Ontwikkelingen rondom passend onderwijs
Vanaf 10 oktober is er de vereniging Samenwerkingsverbanden Walcheren Primair
Onderwijs. Het bestuur hiervan is samengesteld uit 1 vertegenwoordiger per schoolbestuur
van Walcheren. Er zitten drie mensen in het dagelijks bestuur.
Dit bestuur maakt de vertaalslag van WSNS naar Passend onderwijs.
10. Jaarbrief Respont
Dit agendapunt komt volgende vergadering aan de orde.
11. Zwemprotocol
Het zwemprotocol van dit jaar lijkt op dat van vorig jaar. Wederom staat er in dat kinderen
met een medische indicatie toestemming van de schoolarts moeten hebben om mee te
zwemmen.
Ineke W. gaat contact zoeken met het zwembad om zaken duidelijk te krijgen.

12. Agendapunten volgende vergadering
- Zwemprotocol
- Nieuwe leden binnen de MR
- Begroting 2014
- Jaarverslag MR
- Vakantierooster
- Schoolplan/jaarplan
14. Wvttk / rondvraag
/
13. Sluiting
Om 21.15 uur sluit Ineke de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.

Volgende vergadering staat gepland op 6 februari 2014
in Vlissingen, aanvangstijd 19.30 uur.

Volgende vergaderdata in dit schooljaar zijn:
- 24 april 2014
- 6 juni 2014

ACTIEPUNTEN
1. Aandacht voor het onder de aandacht brengen van MR-zaken:
- publiceren van informatie (agenda/notulen e.d.) op het (prik)bord op beide locaties;
- in de schoolgids vermelden dat de notulen van de MR op de site van de school staan;
- MR-zaken vast op de agenda zetten van het locatieoverleg in Middelburg.
2. Afscheids-/welkomstborrel plannen. (Saskia)
3. Ineke W. zoekt contact met het zwembad.

