Acties en besluiten MR Kerensheide schooljaar 2018-2020
Datum
11-12-2018

Actie
-

11-02-2019

-

-

17-04-2019

-

-

23-05-2019

-

-

-

-

Wijzigen mailadres contact GMR naar
mr_kerensheide@bskerensheide.nl
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) zal
door Peter aan de MR leden
toegestuurd worden. Instemming MR
nodig.
Afspraak maken met Roy om bezoek
te brengen aan basisschool De Bron in
Neerbeek > Ipad onderwijs
MR begroting en activiteitenplan zal
door Marlies en Remco opgesteld
worden. Tijdens de vergadering in mei
zal deze besproken worden.
Peter stuurt de definitieve
vakantieplanning door zodra deze is
goedgekeurd door de GMR.
Formatieplan zal tijdens de
vergadering in mei besproken worden.
MR begroting en activiteitenplan is
aan Peter doorgestuurd. Dit ligt bij
Kindante voor akkoord.
Vakantierooster is besproken. Peter
zal nakijken of 4 mei ook als studiedag
ingepland zal worden.
Plan van aanpak (Arbomeester) zal
tijdens de vergadering van 17 juni
verder besproken worden.
Met ingang van het nieuwe schooljaar
zal de actiepunten- en besluitenlijst +

Besluit
- Rowena zal functie van secretaris op zich
nemen
- Instemming SOP door MR leden. Marlies
heeft namens MR leden voor akkoord
getekend.
-

Aanwezig
Maggie, Ilse, Marlies, Remco,
Rowena
Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Rowena

Het bezoek heeft plaats gevonden op 13
maart. Aanwezig waren Maggie, Sandra,
Carlijn, Marlies, Remco en Rowena
Ilse, Sandra, Marlies, Remco,
Rowena

Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Rowena
-

MR heeft akkoord gegeven op
vakantierooster.

17-06-2019

-

-

agenda van de MR-vergadering op ISY
/ de site worden geplaatst.
Formatieplan is besproken. Akkoord
van PMR nodig.
Volgend schooljaar zullen we weer
samen vergaderen met de Maaskei.
Marlies zal de vergaderdata
overleggen met Mart.
Zittingstermijn MR leden: Marlies zal
een overzicht maken van de
zittingstermijn van de leden.

-

11-09-2019

-

-

23-10-2019

-

De zittingstermijn van 4 leden is
verstreken: Maggie, Ilse, Marlies en
Remco. Via ISY zal een oproep
geplaatst worden voor nieuwe leden
(ouders). Gevraagd wordt te reageren
voor 4 oktober. Maggie en Ilse zullen
in de teamvergadering navragen of
teamleden interesse hebben om MR
lid te worden.
Aan John de Groot vragen om
actiepunten- en besluitenlijsten en
agenda’s van de MR vergadering aan
de website toe te voegen.
De oproep voor nieuwe leden
(ouders) heeft geen nieuwe
aanmeldingen opgeleverd.
> Inmiddels heeft zich toch een
geïnteresseerde gemeld. Ingo
Voncken zal deelnemen aan de
volgende vergadering.

-

-

Op donderdag 3 oktober staat het (twee)
jaarlijkse etentje van de MR gepland.
Schoolgids akkoord
School- / Jaarplan akkoord (per mail
30/6)
Schoolformatie / werkverdelingsplan >
akkoord PMR
Bestedingsplan middelen
werkdrukverlaging > akkoord PMR
De MR vergaderingen voor schooljaar
2019 – 2020 zijn gepland op:
Woensdag 11 september
Woensdag 23 oktober
Woensdag 11 december
Woensdag 5 februari
Woensdag 1 april
Woensdag 13 mei
Woensdag 24 juni (optioneel)

Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Rowena

Remco is herkozen als MR lid
Maggie en Ilse zijn herkozen als MR lid

Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Rowena

Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Rowena

-

11-12-2019

-

05-02-2020

-

Peter zal werken aan het
professioneel statuut. Dit heeft
instemming van de PMR nodig.
Peter zal het professioneel statuut
doorsturen
Volgende vergadering zullen de
formulieren van MR leden opnieuw
ingevuld worden
Laten wijzigen van het MR emailadres
op de website naar
mr_kerensheide@kindante.nl

-

-

-

-

02-06-2020

De zittingstermijn van Rowena
verloopt met ingang van het nieuwe
schooljaar 2020-2021. Marlies en
Rowena zullen een nieuwe bericht op
ISY laten plaatsen met het verzoek
aan nieuwe kandidaten om zicht te
melden vóór 24 juni.
Voorzitterschap vanaf schooljaar
2020-2021. Leden van de MR die
interesse hebben in deze functie,
mogen dit kenbaar maken bij Marlies
> inmiddels heeft Ingo aangegeven
deze functie met ingang van komend
schooljaar in te gaan vullen.

Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Ingo, Rowena

Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Ingo, Rowena
-

20-05-2020

Ingo Voncken is gekozen als MR lid
Marlies zal lid blijven van de MR tot het
einde van het schooljaar
De PMR heeft ingestemd met het
professioneel statuut

-

-

Organisatie herstart school 11 mei: de
MR gaat akkoord met de aanpak per 11
mei.
Het activiteitenplan en begroting MR zijn
opgsteld
Formatie schooljaar 2020-2021 >
instemming PMR

De MR heeft ingestemd met het tijdelijk
wijzigen van de schooltijden tot het einde
van het schooljaar. Ma, di, do van 8.3014.30, wo van 8.30-12.30, vr van 8.30-

Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Ingo, Rowena

24-06-2020

-

-

Plaatsen van een ISY bericht met info
dat Rowena als MR lid herkozen is en
dat Ingo per komend schooljaar
voorzitterschap van Marlies zal
overnemen (Ingo / Ilse)
Vergaderdata MR doorsturen aan
Mart van BS de Maaskei (Rowena)

-

-

12.00 (groep 1 t/m 4) en 8.30-14.30
(groep 5 t/m 8)
Rowena is herkozen als MR lid
Vergaderdata schooljaar 2020 – 2021:
Woensdag 23 september
Woensdag 11 november
Woensdag 20 januari
Woensdag 24 februari
Woensdag 31 maart
Woensdag 26 mei
Woensdag 7 juli (optioneel)
Op 25 september staat het afsluitende
etentje van de MR gepland
Vakantierooster > akkoord MR
Schoolgids > akkoord MR (30/06)
Schoolformatie / werkverdelingsplan >
akkoord PMR
Schoolplan > akkoord MR (08/07)

Maggie, Ilse, Sandra, Marlies,
Remco, Ingo, Rowena

