AGENDA
Medezeggenschapsraad Basisschool ’t Heibosch
Datum ........... : Dinsdag 21 mei 2019
Aanwezig ...... : Minèt Peters, Ellen Coolen, Heleen Ketelaars, Jeroen Willems van Dijk, Dimphy
Kuijpers
Afwezig ......... :
Toehoorders . :
Tijd ................ : 19:30 – 20.05 uur open gedeelte
...................... 20.05 - 21.15 uur besloten gedeelte
Plaats ............ : ’t Heibosch

1. Opening en vaststelling agenda
Oké
2. Ingekomen stukken
Nvt
3. Mail vanuit postbus
Nvt
4. Mededeling(en) voorzitter/ terugkoppeling vergadering
Een aantal van onderstaande afspraken zijn reeds via de mail of anderszins besproken, voor de
formaliteit zal dit ook in deze vergadering (kort) besproken worden.
Afspraken vergadering 02-04-2019
Wie
Wanneer
MR training / gelden
Jeroen Minèt
Wordt
opgenomen
in
SKIPOV ACADEMY
2019-2020
Instemminsformulier continurooster overhandigen
Dimphy
Ondertekend
naar Minèt
Indeling MR internet aanpassen / parro
Ellen en Heleen Vlg schooljaar
2019-2020
Inloggegevens GMR Sharepoint checken
Heleen
21-05-2019
Statuten/huishoudelijk reglement navragen Helen Ellen
21-05-2019
Bunders
Doorgeven Data MR bijeenkomsten Parro via Sanne
Ellen
Binnenkort data
plannen via email
en doorgeven aan
Joyce

5. Ingebrachte onderwerpen toehoorders
Nvt
6. BVL (Brabant Verkeer Label)
7. GMR
8. Mededeling/ punten vanuit directie
 Formatie en organisatie voor aankomend schooljaar
Het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019 is besproken met daarin de
groepsverdeling en formatie. MR geeft akkoord aan het team om hiermee verder te
gaan.
9. Vragen aan directie
 Schoolplan
Het schoolplan wordt in 2019 opnieuw vastgesteld voor 4 jaar (2022).
Op dit moment zijn we nog bezig met het schoolplan. We streven hier uiterlijk
september mee klaar te zijn.
 Parkeerbeleid rondom school ivm veiligheid (Minèt – Gemeente?)
Berry heeft hierover contact met Coby v/d Pas (Gemeente Meierijstad.
Er is op dit moment nog niks duidelijk.
10. Rondvraag
Vraag nu van mij: Moet het ondertekende instemmingsformulier continurooster nog gedeeld
worden naar ouders (via Parro of email?)
11. Sluiting

*Tijdens het behandelen van vertrouwelijke informatie kan de MR-vergadering door de MR-voorzitter ‘besloten’
worden verklaard. Dan mogen enkel MR-leden aanwezig zijn en eventueel een lid van de schooldirectie, deze
laatste naar het oordeel van de MR. Toehoorders zijn dan zonder meer niet aanwezig en worden verzocht de
vergadering te verlaten gedurende de behandeling van een dergelijk agendapunt. In principe heeft iedere MR
vergadering een besloten gedeelte. Dank voor uw begrip.
** Zie “Toehoorders reglement van de medezeggenschapsraad (MR)”.
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