Tel: 0416-540 939
Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl

Overleg datum
Verslag datum
Aanwezig

Afwezig
Gasten
Voorzitter
Notulen

Woensdag 12 september 2018, gezamenlijke vergadering
Woensdag 12 september 2018
Petra Bierman, Ilse Mutsaers, Manfred van de Griend, Leen Geldof,
Bianca van Kuijk, Tonny Döbler, Marco Smulders, Robin Henskens, Ilonca
van der Made
Ingrid Stokkermans
Petra Bierman

Agendapunten
1: Opening
2: Ingekomen stukken
3: Mededelingen directie

4: Taakverdeling MR leden

5: Zittingstermijn MRleden

6: Vergaderdata schooljaar
2018/2019

Verslaggeving
Ingrid opent de vergadering om 19:35u.
geen
- Op beide scholen goed gestart en inmiddels reeds 2
bijeenkomsten omtrent de fusie/nieuwbouw, vooral
bezig geweest met programma van eisen. Stichting
Maatschappelijk Vastgoed is al wel aan het tekenen ivm
kleiner perceel dan gedacht. Voorkeur is wel het type
“galerijschool”.
- Vrijdag worden er 3 namen bekend gemaakt voor de
nieuwe school en daar mag op gestemd worden door
ouders, leerlingen en teamleden.
Ilse: wil alles verzamelen en voor alle leden kopieren/verspreiden
voor algemene zaken en Theresia. En is penningmeester voor
Theresia, wil dit ook blijven doen.
Leen: voorzitter
Bianca: lid
Manfred:lid
Petra: notulen
Tonny: secretaris en de gegevens verzamelen voor Klimop
Marco: lid
Robin: penningmeester voor Klimop en zal de ov-notulen
aanleveren.
Ilonca: penningmeester voor Klimop.
Ilse: 2013
Leen: 2013
Bianca: 2009
Manfred: 2014
Petra: 2014
Tonny: 2017
Marco: 2017
Robin: 2018
Ilonca: 2018
Voortaan op woensdag vanaf 19:30u
21 november 2018 (Klimop)

Actie

7: Notulen
bestuur/team/ov:

8: Mededelingen GMR
9: Notulen MRvergadering 19-6-2018
10: Ledenvergadering OV
11: Omgang
schoolspecifieke
onderwerpen:

12: Voortgang
fusie/nieuwbouw:
13: Wat is de visie van de
MR?
14: Plannen cursus MR
15: Social media/Facebook
16: Punten voor de nieuwsbrief/website
17: Rondvraag

18: Afsluiting

23 januari 2019 (Theresia)
13 maart 2019 (Klimop)
16 mei 2019 (Theresia) is op donderdag met etentje dus dan om
17:30u
11 juni 2019 (Klimop) is op dinsdag!!
Bestuur:
Team 16/8:
Team 04/09:
OV:
Geen opmerkingen
Theresia:
Klimop:
Staat gepland op 10 oktober voor de Theresia en bij de Klimop is
dat nog niet bekend.
Dan gaan we ons na de gezamenlijke punten opsplitsen en dan
per school nog even de laatste punten doornemen. De voorkeur
is wel om elkaar wel op de hoogte te houden van de
onderwerpen.
Het schoolplan zal een overgangs-schoolplan worden voor de
twee scholen samen. In de loop van dit schooljaar komt er een
nieuwe (gezamenlijke) opzet.De schooljaarplannen worden nog
per school beschreven adhv het schoolplan.
Zie punt 3: mededelingen directie.
Het kritisch volgen van het beleid van de school en daarover
meedenken.
Niet nodig, maar Ingrid gaat wel vragen aan het bestuur of er
deskundige begeleiding kan worden gevraagd bij het fusietraject.
Iedereen voorstellen en melden dat we samen gaan. Ook even in
de nieuwsbrieven vermelden. Op 21 november wordt er een
nieuwe foto gemaakt.
Ilse: geen
Leen: geen
Bianca: geen
Manfred: geen
Petra: geen
Tonny: geen
Marco: geen
Robin: geen
Ilonca: geen
Leen sluit de vergadering om 21:00u

