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Marjan Hermkes
Carin Seelen, Daniella Stemkens

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt
vastgesteld. Jeroen sluit aan namens de OR.
2. Rondvraag
Niemand maakt gebruikt van de rondvraag.
3. Notulen d.d 13-12-2016
Worden goedgekeurd met dank aan Joyce.
4. Mededelingen
a) MR ouders/leerkrachten:
Joost heeft een MR cursus via VOO gevolgd. Mogelijk is het interessant om
(wijzigingen) WMS binnen de MR te behandelen.
Bij de cursus is een overzicht van praktische voorbeelden gedeeld met het
oog op welk medezeggenschapsrecht van toepassing is (instemmingsrecht,
adviesrecht, initiatiefrecht, recht op overleg, recht op informatie). Joost scant
dit in en deelt dit binnen Bitrix.
b) Directie en team:
1. Schoolplein – leerlingenraad
Top 8 wensen is geformuleerd door leerlingen m.b.t. wat zij graag willen
op het schoolplein. Directie gaat hiermee aan de slag.
2. Gymzaal Hoogstraat – sloop eind 2017/begin 2018
Scholen krijgen inspraak op nieuw te bouwen gymzaal. Voorbereiding
bouw start mei 2018. Planning afronding nieuwbouw is mei 2019.
3. Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Opkomst infoavond was in lijn van de verwachting en vergelijkbaar met
omliggende scholen. 2/3 van de opkomst heeft geresulteerd tot
aanmelding. Definitieve cijfers volgen t.z.t.
4. Expertgroepen
Worden niet ondergebracht bij BAS maar intern opgepakt. De
haalbaarheid wordt met het team besproken.
5. Muziekonderwijs
Cultuurpad heeft verbeteringen doorgevoerd zoals bijvoorbeeld de
mogelijkheid van het gebruik van een lesbrief om goed voorbereid de les
te kunnen verzorgen.

6. Marketingplan
Huis van de wijk – Patrick heeft bewonersavond bezocht
(profilering/positionering) met als insteek onderzoek naar de inzet van
vrijwilligers voor school. Ook met de gemeente is contact hierover.
Meer samenwerking met Spring wordt ingezet.
Website is aangepast op bezoeker (ouders van nieuwe leerlingen).
c) GMR:
Geen nieuws.
d) OR (info):
Mede n.a.v. een klankbordavond en gehouden enquete onder ouders, gaat de
school aan de slag met overwegingen omtrent veilig verkeer. Hiervoor is er
o.a. contact met de gemeente Venlo. Wanneer een school planmatig aandacht
besteedt aan veilig verkeer, kan een school in aanmerking komen voor het
VEBO keurmerk.
Er is een financiële reserve van 500 EUR. Het wordt nader onderzocht of dit
een structureel overschot is. Wanneer dit het geval is, wordt onderzocht wat
met dit overschot dient te gebeuren.
Hulp vanuit ouders is minimaal. Het is zeer moeilijk om ouders betrokken te
krijgen en te houden. Er wordt nauwelijks gehoor gegeven aan oproepen om
deel te nemen aan een werkgroep. De OR onderzoekt hoe hiermee om te
gaan en gaat op zoek naar adequate middelen om ouders te
enthousiasmeren.
5. Passend Onderwijs
Infoavond 25 januari 2017 (Cheetah’s, Weerbaarheidstrainingen, Duizendpoten)
heeft veel aanmeldingen. Evaluatie volgt volgende vergadering.
6. Werkgroepen MR
1. Visie op Jenaplan:
Door: Lars, Daniella, Joyce, Patrick
Doel: Info delen over de voortgang van de werkgroep
Voorstel datum bijeenkomst volgt.
2. Mediawijsheid/21stcenturyskills
Door: Marjan, Suzanne, Joost
Doel: Info delen over voortgang, wanneer/hoe verder? Goed bekijken hoe dit aan
te pakken. Ouders hierin betrekken. Meer prioriteit instellen, expertgroep hierbij
betrekken. Samen een plan van aanpak maken. Terugkoppeling overleg Peter
Adriaans.
Datum bijeenkomst:7 februari 2017 bij Marjan
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3. Contact met de achterban
Door: Carin, Marielle Meevis (vanuit OR), Marian
Doel: Info delen over koffie-uurtjes volgend schooljaar en enquête
verkeersveiligheid; in het nieuwe schooljaar samen bekijken welke thema’s we in
het nieuwe schooljaar met de achterban kunnen oppakken. In notulen
terugkijken welke thema’s we hebben.
4. Gezonde school
Door: Carin, Marian
Doel: terugkoppeling overleg en hoe verder.
Marian is bij een bijeenkomst geweest en er zijn vraagtekens gerezen omtrent de
haalbaarheid van het predikaat Gezonde school. Dit wordt in het team
besproken.
7. Reglement MR
Reglement MR wordt volgende vergadering behandeld. Dit geldt ook voor het
verkiezingsdraaiboek.
8. Agendapunten volgende vergadering (24-1-’17):
- Aanmeldingscijfers
- Begroting en investeringen
- Verkeersveiligheid
- Evaluatie informatiebijeenkomst Cheetah’s en Duizendpoten
- Expertgroepen
- WMS
- Bitrix
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