Medezeggenschapsraad
Sprankel
Pr. Margrietstraat 6
8152 BM Lemelerveld
Telefoon: 0572-372010
mrhhs@catent.nl

Notulen MR vergadering (samen met sac) op dinsdag 16 juni 2020
Aanvang: 19.00 uur tot 21.00 uur
Plaats: Octopus Sprankel

Aanwezig: Mariëtte, Betsy, Anja, Gea, Kim, Twan, Sandra, Hilde en Erna. Gerjanne
Afwezig m.k.g.:
1. Opening door voorzitter
Hilde opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
2. Notulist voor deze vergadering: Kim
3. Notulen vorige vergadering d.d. 10 maart 2020 en 28 april 2020
Notulen d.d. 10 maart 2020:
Evelien gaat als intern begeleider stoppen, er is een sollicitatieprocedure gestart. De
vacature omvang bedraagt circa (0,4 tot 0,5 FTE). De vacature is sinds gisteren
extern geplaatst, nadat bleek dat er intern geen geschikte kandidaat is. De taak van
intern begeleider wordt gesplitst. Evelien gaat zich volledig toeleggen op de screening
en behandeling van kinderen (0,3 FTE) en blijft dus wel in dienst.
Notulen worden aangepast door Gea.
Notulen 29 april 2020:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld

4. Ingekomen en uitgegane post:
We hebben een Infoblad voor de MR ontvangen.
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5. Mededelingen:
A. Van de GMR:
Betsy geeft aan dat er twee nieuwe leden zijn aangenomen voor de raad van toezicht
van Catent. Een voor de portefeuille financiën en een voor de portefeuille
kinderopvang.
Betsy blijft wel lid van de GMR. Betsy houdt contact met Anja indien er onderwerpen
zijn die besproken moeten worden in de MR.
B. Van de Directie:
We hebben een nieuwe naam: Sprankel! Het is goed geweest om de visie achter de
nieuwe naam te delen, mensen krijgen zo een beter beeld bij de achterliggende
gedachte van de gekozen naam.
De formatie is rond (op de intern begeleider vacature na). Aanstaande donderdag
wordt de informatie via de e-mail verzonden naar de ouders.
.
6. Vragen van/aan de Directie
Geen
7. Uitslag verkiezing MR/SAC
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Gea neemt vanaf nu zitting in de MR.
Betsy stopt na dit schooljaar en wordt bedankt voor haar jarenlange inzet.
8. Schoolgids
De schoolgids wordt besproken.
9. Planning vergaderdata nieuw schooljaar
Vergaderschema volgend schooljaar:

Dinsdag 15 september
Dinsdag 20 oktober
Dinsdag 1 december
Dinsdag 19 januari
Dinsdag 16 maart
Dinsdag 18 mei
Dinsdag 15 juni

10. Evaluatie MR huidig schooljaar
De nieuwe leden geven aan dat ze het afgelopen schooljaar als prettig hebben ervaren.
De cursus voor nieuwe MR leden is als positief ervaren. Er wordt aangegeven dat het
belangrijk is dat we elkaar scherp houden en kritisch blijven. Er wordt gevraagd om de
agenda met eventueel bijbehorende stukken minimaal een week van te voren te mailen,
Anja is hierin afhankelijk van de directie.

11. Sluiting
Hilde sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng en komst.
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