Notulen MR Basisschool Roncalli
Datum: 30 januari 2017
Aanwezig: Nanneke, Trees, Jacqueline, Thea, Esther en Jeanet
Notulist: Jeanet
1. Opening, vaststellen van de agenda.
 Welkom.
2. Vaststellen vorige notulen: 12 december 2016
 De MR AOB service abonnement heeft de GMR van kans en kleur. De service vanuit
dit abonnement is door de MR van Basisschool Roncalli ook te gebruiken.
 Trees vraagt of Francoise de notulen van de GMR naar ons toe stuurt en wij sturen
de notulen van de MR naar Francoise.
 Op 16 februari 2017 om 20.00 uur is er een gezamenlijke MR avond. Locatie is op de
St. Jan Baptist, Willibrordusstraat 1 in Batenburg. Thema van deze avond is Kansrijke
combinatiegroepen (coöperatieve werkvormen). Gastspreker is Jolanda van den
Bergh (www.berghenleren.nl). We gaan met zijn zessen naar de gezamenlijke MR
avond toe. Daarvoor gaan we ook met zijn allen naar de kleine scholen bijeenkomst
in verband met GMR afvaardiging kleine scholen. Trees meldt ons voor beide
bijeenkomsten aan. Meer informatie bij punt 5.
 Actiepuntenlijst stoppen we mee. Iedereen leest goed de notulen door.
 Na goedkeuring stuurt de notulist de notulen door naar Jacqueline voor op de
website.
3. Ingekomen stukken
 Geen ingekomen stukken
4. Mededelingen
 Directie: Samen met de Leefbaarheidsgroep Balgoy zijn ze bezig om via veilig verkeer
Nederland een schoolzone te creëren, dit voornamelijk in verband met hoge
snelheden die er door de sluiproute is gekomen.
 Directie: Basisschool Roncalli is een Brede School. Ze hebben een plan voor subsidie
aanvraag voor Brede school activiteiten ingediend. Momenteel zijn er al Brede
School activiteiten in de vorm van typeles, muziekles, activiteiten met het jeugdhonk
en/of ouderenbond.
 Team: Momenteel zitten we midden in de toets weken. Er zijn toetsen al afgenomen
en worden nog de komende week afgenomen. Het verloopt prima.
5. GMR afvaardiging kleine scholen
 Op 16 februari 2017 voor de gezamenlijke MR thema avond sluiten we aan bij een
bijeenkomst voor de kleine scholen in verband met GMR afvaardiging kleine scholen.
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Er zijn meerdere opties mogelijk:
Optie 1: Van de 4 kleine scholen, 2 deelnemers sturen, een ouder en een leerkracht.
Optie 2: Van de 6 buitengebied scholen, 4 deelnemers sturen, twee ouders en twee
leerkrachten.
Optie 3: Zo laten, momenteel vanuit Roncalli een leerkracht.
Optie 4: Geen deelname aan de GMR, dan berekent de GMR naar verhouding.
Onze voorkeur gaat uit naar optie 1.
We horen graag de andere meningen op 16 februari 2017.
Aandachtspunten Overdracht en Borging: bijvoorbeeld via de email verspreiden van
notulen, hoe zorg je voor een rouleringssysteem, hoe zorg je dat jou school nog wel
op de kaart blijft staan.

6. Begroting 2017
 Begroting wordt nog verspreidt, was nog niet klaar voor verspreiding. Thea licht de
begroting mondeling toe. Voor Basisschool Roncalli ziet het er positief uit.
7. Huishoudelijk reglement
 Thea neemt het huishoudelijk reglement mee en geeft het na akkoord bevinden aan
Nanneke.
Thea en Jacqueline verlaten de vergadering.
8. Jaarplan MR
 Jaarplanning is helder voor dit schooljaar.
 Zorgstructuur (email van juni 2016) nog opnemen om te bespreken.
9. Rondvraag
 Innovatiepotje: team bespreekt de mogelijkheden.
 Thema-avond voor ouders: Onderzoeken of we een gastspreker mogen inhuren, over
bijvoorbeeld thema Kinderen en omgaan met Media.
 Buitenschoolse Opvang: Is er nog iets geregeld met Onder de Boompjes in Velp?
Ouders hebben informatie gehad vanuit de Eerste Stap en Onder de Boompjes heeft
geflyerd bij school.
 BSO Eerste Stap: grote organisatie/locatie, regelt taxi voor vervoer, samenwerking
met Kans en Kleur.
 BSO Onder de Boompjes: kleine organisatie/ locatie en een ouder (Karin
Jozemanders) werkt daar en kan voor vervoer zorgen.
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