Agenda MR Antoniusschool: maandag 27 februari 2017
Start: 19.30u

Aanwezig:
Oudergeleding – Daniëlle Aarsen (voorzitter), Elize Botermans, Mirjam Eveleens
Personeelsgeleding – Leonore Melkert, Mariëtte Rijneveld, Roy Schaaij

Nieuwe MR ouderleden voor komend schooljaar:
Rene Groen en Renske Peters
1. Opening/agenda vaststellen
- Daniëlle heeft nieuwe MR leden – Rene Groen en Renske Peters - voor volgend
schooljaar (in plaats van Mirjam en Danielle) uitgenodigd om bij deze vergadering te zijn.
Iedereen heeft zichzelf even voorgesteld.
2. Notulen van 21-11-2016
 Schoolgids Dit is in een directieoverleg nog een keer besproken en komt bij punt 7 nog een
keer terug.
3. Binnengekomen post/mail
I.
MR magazine 1 gaat mee met Elize.
II.
Volgend jaar Stichtingsbreed cursus voor beginnende MR leden. Is er interesse?
Wellicht dat dit bij meerdere aanmeldingen op school georganiseerd kan worden.
4. GMR vergadering d.d. 17-01-2017
 IPB: Overige hoofdstukken besproken, daarna ook met directie en bestuur (twee avonden).
Eerste verbeteringen zien er goed uit.
 Begroting per school: directie uitnodigen voor een toelichting.
5. Verkeerssituatie
Beste Eliza
Wat betreft je opmerking over de oversteek op de Mijnsherenweg wil ik aangeven dat wij naar
aanleiding van eerdere meldingen over deze oversteek kanalisatie strepen hebben
aangebracht en de fietsdoorsteek hebben verbreed. Dat er nog steeds fietsers schuin
oversteken is helaas niet tegen te gaan.
Daarnaast geeft je aan dat er nog veel auto’s stoppen op de Zonnedauwlaan om kinderen uit
te laten stappen. Een bord plaatsen kan uiteraard. Echter, dit heeft niet onze voorkeur. Ons
inziens is duidelijk dat men hier niet mag stilstaan. Een bord zal dan weinig effect hebben. Ik
zou dan eerder voorstellen om een bericht te plaatsen in de nieuwsbrief over de
verkeersregels rondom school.
Met vriendelijke groet,
Thijs Kreukels

Elize maakt een stukje voor de nieuwsbrief

6. Vakantierooster 2017-2018 CONCEPT
De onderbouw zit ruim in de marge. De bovenbouw ook iets. Verder geen opmerkingen. Voorstel
is goedgekeurd. Aanvulling: let op, we moeten wel op goede vrijdag de ochtend naar school.
7. Overleg met directie (16-12-2016) Roy heeft een toelichting gegeven over onderstaande
punten.
- Gesprekkencyclus Mooi; De directie heeft uitgelegd hoe de
beoordeling/functioneringsgesprekken ingedeeld gaan worden.
- Vervangingsbeleid: We zijn uit de vervangingspoule en er zijn extra mensen aangenomen
voor vervanging bij ziekte. Er wordt een beleid opgesteld door de directie wat er verwacht
wordt van mensen die ondersteuning geven/vervangen bij ziekte. Omdat we het intern
oplossen hebben we nog niet te maken met kortdurende contracten bij het aanstellen van
vervangers.
- Opplusuren: Met de directie begesproken hoe het tot nog toe verloopt.
- Schoolgids: Er zijn aanpassingen gemaakt in de schoolgids. De overige punten worden nog
een keer besproken met de directie.
- Scholingsbudget: Dit budget wordt dit jaar ruim overschreden, maar dit wordt goed in de
gaten gehouden. Ook nu mensen met de start van het lerarenregister worden gestimuleerd
scholing te volgen.
- Andere schooltijden: We hebben afgesproken dat we voor nu genoeg inzicht hebben in de
mening van ouders. Zodra scholen binnen onze regio gaan starten met andere schooltijden,
kunnen we naar ervaringen vragen.
8. Mededelingen team/nieuwsbrief
 Rapport Eind groep 1 (aangepast aan visie) Aangezien wij als school de visie hebben dat
kinderen spelenderwijs leren en dit ook bij elk kind in een ander tempo gaat, is er
besloten het rapport uit groep 1 hierop aan te laten sluiten. Het rapport zal meer
beschrijvend zijn en minder beoordelend. In groep 2 zullen er wel beoordelingen
gegeven worden, om de lijn naar groep 3 door te zetten.
 Schoolplein: Er wordt nu een ontwerp gemaakt waar de commissie op mag reageren.
Ook goed in de gaten houden wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met andere
doeleinden (denk aan Kiss and Ride)
 Ouderraad: cadeau voor elke groep vanuit de vrijwillige bijdrage. Met de commissie
wordt er gekeken welke cadeaus er geschikt kunnen zijn.
 Juf Mirjam Snoek uit groep 6 neemt vanaf deze week haar ouderschapsverlof op. Ze
komt eind mei/juni weer terug. Mirjam wordt vervangen door juf Tamara.
 Juf Corry 40 jaar in dienst binnen de stichting en juf Jolanda Pouw 25 jaar.
9. Artikelen om te bespreken (afhankelijk van de tijd) Dit wordt de volgende keer besproken.
 Privacy gewaarborgd?
 Vervangingsbeleid
10. Rondvraag:
René vraagt naar het jaarplan. Dit is te vinden op de website.
Ook de vraag waar we als MR voor staan? Wij denken mee en geven advies met betrekking
tot beleid van de directie. Leonore heeft uitgelegd dat we als MR soms instemmingsrecht
hebben en soms adviesrecht. En dat we als MR eigenlijk een controlerende rol hebben (hoe

ontwikkelt de school zich, welke doelen willen ze behalen), maar omdat we goed overleg met
de directie hebben, voelt dit meestal niet zo. We worden vaak betrokken om mee te denken.
Volgende vergadering is op woensdag 5 april 19.30

