Notulen M.R. vergadering
Datum

: Maandag 22 augustus 2019

Tijd

: 20.00 uur - 21.15 uur gezamenlijk met de 3 scholen
21.15 uur - 21.45 uur per school

Locatie

: 20.00 uur - 21.15 uur klaslokaal St Lambertus Haren
21.15 uur - 21.45 uur koffiekamer en twee lokalen

Aanwezig

: M.R. De Linde: Lynn van Kessel, Lieke van Rixtel , Hans van Loon en Jan Megens.
M.R. St Lambertus: Nancy van Boekel, Pamela van de Leest, Kim van de Camp en Janneke Strik.
M.R. Klim Op: Kitty Hendriks, Jaqueline Snellen en Carin Witsiers.
Directeur: Wim Spijkerboer
Directeur in opleiding: Noortje Rutten

Afwezig

: Lucy Verstijnen

Voorzitter
Notulist

: Janneke (1e uur)
: Kim (1e uur)

Agenda gezamenlijk deel (in aanwezigheid van de directeur)
Agendapunten:
1. Opening
1
Welkom aan iedereen in het bijzonder aan Noortje Rutten.
Noortje volgt de opleiding schoolleider,
dit jaar het tweede leerjaar vandaar een leerwerkplek bij Wim om
leerervaring op te doen.
Noortje zal afgebakende taken van Wim tijdelijk gaan overnemen.
We wensen Noortje veel plezier en succes binnen onze scholen.

Uitvoerende

2. Mededelingen
De groei van de kleutergroep in Megen is onder de aandacht bij Wim.
3. Notulen 23 mei 2019
Notulen goed bevonden.
Via social schools komt er een link naar de website, zodat ouders hier de
notulen kunnen inzien.

Wim

4. Projectplan groep 7-8
Iedereen stemt in.
Wim zal het projectplan versturen naar de ouders van groep 7-8.

Wim

5. Schoolplan
Allen
Voor de instemming van de MR is het belangrijk dat iedereen het
Wim
schoolplan goed doorleest.
Er is een Eiberbreed schoolplan gemaakt.
Voor 1 september 2019 zullen de MR leden de eventuelen op- en
aanmerkingen doorsturen naar Wim, mochten de op- en of aanmerkingen
gelden voor de gehele MR dan zal de mail naar iedereen verstuurd
worden. Na aanpassing stuurt Wim de laatste versie aan de MR ter
instemming.
Na instemming kan Wim het schoolplan voor 1 oktober 2019 doorsturen
naar het CvB.
6. Warmteprotocol
Wim
Wim gaat bij het CvB navragen of er een Optimus breed plan is rondom
een warmte protocol.
Wim zal ouders informeren dat er een wartmte protocol is, binnen de
Eiber.
Iedereen stemt in met het huidige warmte protocol als de toevoegingen
en het advies worden verwerkt.
7. Inspectiebezoek St Lambertus juni 2019
Wim
St Lambertus heeft een thema onderzoek gehad van de inspectie, niet een
volledig onderzoek.
Overgang tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs werd
bekeken.
De inspectie is positief over het verloop hiervan.
Wat onderandere besproken is: Contact met voortgezet onderwijs,
verloop van het pre advies, contact tussen ouders en leerkrachten, rol
intern begeleider.
Leerlingen, leerkrachten als de intern begeleider en directeur zijn hierover
ingesprek gegaan met de inspectie.
Op 9 september 2019 zal er in Macharen ook een thema onderzoek plaats
vinden. Hierbij staat het didactisch handelen centraal.
Thema onderzoek houdt in dat de inspectie één onderdeel uitlicht. Er zal
geen verslag komen vanuit de inspectie, we zullen er tips gegeven
worden. Wim deelt de bevindingen via social schools.
8. Rondvraag en sluiting
Dank voor jullie aanwezigheid.

Schoolspecifiek deel
Iedereen gaat uiteen met zijn eigen school

