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De MR heeft gedurende het afgelopen schooljaar 8 keer vergaderd, waarbij
directie een gedeelte aanwezig was, afhankelijk van de agenda. De volgende
onderwerpen zijn, mede volgens de Wet op de medezeggenschap (WMS),
besproken:
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•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Het jaarplan en de jaarkalender van school en MR.
Materiele exploitatiebegroting 2017 De Lemborgh. Hierop is positieve
instemming gegeven.
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Een vernieuwd profiel, waarin o.a gewerkt
wordt aan versteviging van de samenwerking met externe partijen, het
zogenaamde ‘knooppunt’ (Samenwerkingsverband PO 2017). Op de
wijzigingen/aanvullingen is positief gereageerd door de MR.
Evaluatie Samen Klasse Coach (Xonar). Positieve evaluatie, maar wegens
ontbreken van verdere subsidie (Xonar) gestopt.
Schoolzelfevaluatie “onderwijs in beweging” besproken. Hierin staan
schoolontwikkeling, analyses op de behaalde resultaten en actiepunten voor
de school beschreven.
Inspectierapport en bijbehorend plan van aanpak. Rapport is besproken, plan
van aanpak ontvangen en geagendeerd voor september 2017.
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen in primair onderwijs. Door
Stichting Triade na MR en GMR opgepakt met het Samenwerkingsverband PO
en de GGD Zuid Limburg. Zij streven naar één werkbaar protocol.
TSO/Overblijven: vaker besproken i.v.m onvoldoende capaciteit, veiligheid en
arbeidsomstandigheden. Kinderstralen is haar TSO aanbod komen toelichten
(juni 2017). Team de Lemborgh en de MR hebben een positief advies
afgegeven naar directie.
Stichting TSO jaarrekening/procedure. MR heeft hier meerdere vragen over
gesteld. September 2017 opnieuw op agenda.
Verbouwing school c.q BSO. Communicatie en realisatie stonden vaker
geagendeerd. Positief advies MR ten aanzien van de realisatie (juni 2017).
Evaluatie en aanpassingen Isy zijn besproken.
Communie en Godsdienstonderwijs: signalen en visie zijn besproken in team
de Lemborgh en de MR. Vervolg schooljaar 2017-2018.
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Evaluatie ‘Aansluiting’ i.p.v entree-citotoets groep 7. Negatief advies MR ten
aanzien van de voortzetting ‘Aansluiting’. Schooljaar 2016-2017 niet meer
afgenomen.
Schoolformatieplan. Instemming personeelsgeleding MR.
Nieuwe CAO leerkrachten: personeelsgeleding MR en GMR hebben
geadviseerd het besluit een jaar op te schorten. 2016-2017 is daarmee het
basismodel gebleven.
Scholingsplan 2016-2017. Vragen gesteld over keuzes en aansluiting van het
scholingsplan op andere onderdelen (schoolplan 2015-2019, inspectierapport,
schoolzelfevaluatie, cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken, SOP).
Vervolg 2017-2018 m.b.t beschikbaar budget (totaal/individueel) en invulling.
Nascholing MR: CNV taakbeleid.
Leerlingaantal: voorspelling/inschrijvingen en gevolgen daarvan voor team en
leerlingen zijn vaker in de MR met directie besproken. Ook het maximaal
aantal leerlingen is besproken c.q het ‘Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de
huisvesting PO/VO’.
Concept groepsindeling 2017-2018. Positief advies m.b.t de voorgestelde
combinatiegroepen en een inventarisatie van de wensen bij de betreffende
ouders (combinatiegroepen) met vervolg in oudergesprekken.
Schoolgids 2017-2018: de oudergeleding MR heeft hierop aanvullingen en
aanpassingen geleverd en instemming verleend.
Reglement (G)MR: o.a wijzigingen januari 2017. Tevens nieuw zakboek WMS
en overzicht beleidsplannen voor de (G)MR ontvangen en besproken.
Communicatie met directie (advies/instemming/vraag) verder geformaliseerd.
Overig: toegang onderbouw voor ouders, veiligheid (o.a in pauzes),
zomerfeest, ouderbijdrage, klachten, schoonmaak, taakbeleid in Cupella,
taakuren en lesuren beschikbaar voor (G)MR.
(G)MR: twee nieuwe ouderleden geworven en een personeelslid. Vincent van
Iersel, Wendy Wobben en Fieny van de Berg. Voorgesteld via Isy. Vincent zal
het voorzitterschap op zich nemen. Hanneke Smeets zal de secretariële MR
taken gaan overnemen van Harrie Wielders i.v.m. zijn aftreden/vertrek.
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