Notulen Medezeggenschapsraad HIN
Datum: 30-09-2019
Tijd: 19:00 uur
Locatie: De Wegwijzer Hunsel
Afwezig: Andrea en Helma

1. Cluster brede opening en informatie door directeur
 Bezetting MRen: Hilda is gestopt in MR Wegwijzer, hiervoor is Janneke nu in de
plaats gekomen. Simone heeft de plaats van Janneke ingenomen in MR
Lambertus. De vacature die hierdoor is ontstaan op de Schakel wordt vervuld
door Helma.
 Schoolontwikkelplan (SOP): Mark Frencken geeft aan dat het in de inleiding lijkt of
er bijstellingen zijn gedaan a.d.h.v. een inspectie afgelopen jaar. Dit is niet het
geval, de laatste inspectie was 2014-2015. Wordt aangepast. Verder geeft Mark
ook aan dat er concrete voorbeelden genoemd zouden moeten worden m.b.t. de
samenwerking in de technologie. Mark Vestjens geeft aan dat samenwerking wel
al gaande is, maar nog in de “kinderschoenen” staat. Daarom kan er nog niet
zoveel concreets naar buiten komen. Ruud zal bekijken wat er wel al geschreven
kan worden.
Het strategisch beleidsplan zou in concept klaar moeten zijn in oktober. Dit is het
kader voor HIN om het schoolplan 2020-2024 vorm te geven. De verslagen die
Gérard heeft gemaakt van zijn schoolbezoeken zijn meer voor hemzelf en de
schoolleiding. Deze komen niet terug in het SOP, worden als relfectiedoumenten
wel meegenomen voor verder schoolbeleid ontwikkeling. . Gérard was tevreden
met de bezoeken aan Lambertus en Wegwijzer. De Schakel volgt nog (ma 7
oktober a.s.).
 Fusie: de gemeente is de uitkomst van de raadpleging momenteel aan het
verwerken en is nu aan zet. De verzendingsproblemen van de raadpleging naar de
ouders is volgens de gemeente opgelost.
Er is structureel overleg met Hoera over de visie. Het programma van eisen loopt
gewoon door en het overleg met de bouwmanager die voor deze week gepland
stond gaat niet door i.v.m. het overlijden van de moeder van Gérard.
 Mededelingen:
o Personeelskeukens zijn op de schop gegaan. WC brillen in Neeritter zijn
vervangen. De wc’s van Ittervoort komen ook spoedig (deels herfst- en
deels Kerstvakantie)aan de beurt.
o Mark Vestjens vraagt naar de status van het nieuwe meubilair. In oktober
komt proefmeubilair en het is de planning om de bestelling in het
boekjaar 2019 te doen.
o Begrotingsoverleg start deze week
o Leerlingtellingen: Lambertus 61  58; Wegwijzer 62  58; Schakel 87 
83. Dit schooljaar starten er nog relatief veel nieuwe kinderen in groepen
1, wat de “verliezen” goed zullen maken voor elke locatie. Voor de 1
oktobertelling betekent dit wel teruggang van 11 kinderen.
o Op woensdag 6/11 staat, vanuit de vakbonden, een volgende staking
gepland. Er is nog geen concreet voorstel vanuit het kabinet over een

aantal van de gevraagde verbeteringen. Het is nog niet duidelijk hoe
SPOLT en de leerkrachten staan t.o.v. deze staking.

2. Scholing MR
 Scholingsbehoefte MR-leden: Simone stuurt de informatie deze week door.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Taakverdeling en planning
 Mark Vestjens zal de jaarplanning van de MR doorsturen, zodat iedereen
hetzelfde beeld heeft. Op die manier kunnen we volgende vergadering de
jaarplanning vaststellen.
 Janneke zal de agenda’s dit jaar uitsturen.
 De MR waar de vergadering plaatsvindt levert een voorzitter en een notulist.
 Wat gaan we communiceren naar ouders? De jaarplanning, wisselingen in MR en
waar men terecht kan om in contact te komen met de MR. Dit komt op de
website te staan. Hier is iedere MR afzonderlijk voor verantwoordelijk, waar
mogelijk wel hetzelfde bericht naar buiten brengen. Plaatsing kan via de
administratie of directie verlopen. ISY is niet bedoeld om volledige berichten van
de MR te delen, wel kan er verwezen worden naar de websites bij nieuws.


Milan vraagt hoe hij moet omgaan met vragen vanuit zijn achterban die hem aanschrijven
vanuit een werkgroep van de dorpsraad. De MR gaat over schoolinhoudelijke zaken,
vertrouwelijke informatie wordt niet gedeeld. Verdere informatiespreiding van de MR wordt
via de bekende wegen, ISY en website school, gedeeld.

Voorstel vergaderdata:
Maandag
30-09-19
Dinsdag
12-11-19
Woensdag
08-01-20
Donderdag
06-02-20
Dinsdag
14-04-20
Woensdag
10-06-20

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur`
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Hunsel
Ittervoort Let op datum is veranderd
Neeritter Let op datum is veranderd
Hunsel
Ittervoort
Neeritter

4. WVTTK
 Roel vraagt of het mogelijk is om de notulen en agenda eerder te krijgen i.v.m.
voorbereidingstijd. Dit moet geen probleem zijn. Notulen dienen binnen één week
na vergadering uitgestuurd te worden. Agenda dient minimaal één week voor de
vergadering uitgestuurd te worden. Er komt ook maar één versie van notulen.
Datgene wat niet voor de achterban bestemd is, hoeft óf niet genotuleerd te
worden, óf kan als aparte bijlage verstuurd worden.
 Ruud gaat in op de vraag over de impulsgebieden (vraag vorige vergadering). Er
zijn blijkbaar postcodegebieden die als “onderwijsachterstandsgebieden” worden

gekenmerkt. Dit heeft niks te maken met de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor
is er extra geld vrijgekomen in Hunsel.
 Ruud geeft antwoord op de vraag waarom gelden voor de muziekimpuls maar op
twee scholen werd ingezet bij het formatieplan. Dit heeft te maken met een
positief formatieresultaat op de Schakel. Hierdoor werd dit geld achter de hand
gehouden voor materiële zaken. Op de Lambertus en de Wegwijzer werd dit
echter wel ingezet voor de formatie.
 Mark Vestjens wordt de nieuwe voorzitter van MR De Wegwijzer.
5. Sluiting

