Notulen MR vergadering 25-11-2019
Aanwezig: Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten
Afwezig met afmelding: Ron van de Goor
Notulist: Bart Kroon
Agenda:
- Opening
- Toelichting door Stans van onze nieuwe zorgstructuur (eerste opzet).
- Bespreken visie – bijlage volgt zo snel mogelijk vanuit Isabel.
- Bespreken schoolplan
- Advies/instemming van Engels onderwijs
- Rondvraag
1. Opening (19.30)

2. Toelichting door Stans van onze nieuwe zorgstructuur
Stans neemt samen met ons het opgestelde document betreffende de zorg structuur
door. Hiermee brengen we structuur en kan iedereen zijn wanneer wat op de agenda
staat. De aanwezige hebben geen vragen of opmerkingen.
Stans zal dit document nog doorspreken met Miranda Peeters.
3. Bespreken visie
Dit is terug te vinden in het opgestelde schoolconcept document hoofdstuk 2.2
Dit komt ook in het nieuwe schoolplan 2020-2024.
Isabel heeft het schoolconcept al eerder met de mail naar ons toegestuurd. Er zijn
geen op of aanmerkingen.
4. Bespreken schoolplan
Isabel heeft het schoolconcept al eerder met de mail naar ons toegestuurd. Er zijn
geen op of aanmerkingen.
Het is goed om te zien dat Isabel met weinig woorden een goed stuk schrijft. In het
verleden hadden we vaak lange verhalen en stukken die niet prettig waren om te
lezen.

5. Advies/instemming van Engels onderwijs
Ron en Bart:
Wij zijn blij dat er Engels wordt gegeven. Dit was al een langer graag gezien voorstel
van de OMR en wij horen van de kinderen en ouders zeer positieve reacties. Van ons
uit zeker een ja dat het door mag gaan.
Ook de docenten zijn zeer enthousiast en zien dat de leerlingen, buiten het feit dat
het zeer leerzaam is, het ook leuk vinden.

6. Rondvraag:
Stans:
We hebben het er al eens over gehad. Een nieuwe naam voor onze school. Nieuwe
naam voor de school maakt het aantrekkelijk voor ouders en nieuwe leerlingen. Plan
is om een PR campagne opzetten om een nieuwe naam te vinden , meer
bekendheid te creëren, zorgen voor groei. Dit dan realiseren voordat we naar het KEC
gaan.
Wij hebben binnen onze school diverse mensen die werkzaam zijn in de PR, reclame,
gemeente communicatie. Denk hierbij aan Inge Jansen en Ilse van de Goor en Marcel
Nas.
Harde feit hierin is dat gezien het aantal leerlingen die wij hebben op dit moment en
het aantal basisscholen die er in(gemeente) Gennep zijn zou de school volgens de
regels geen bestaansrecht meer hebben. Lijn 83 ziet echter wel een significant
verschil in de scholen en vindt dat de Maria Gorreti school moet blijven bestaan.
Maar we zullen moeten groeien.
Misschien dat er met de verschillende verhuizingen die gaan plaatsvinden er ouders
zijn die kiezen om aan deze kant van Gennep te blijven en dan over willen stappen.

Ron:
Kopieer gedrag op school. Het valt ons bij onze kinderen op dat er veel papier mee
naar huis gaat wat in kleur is geprint. Simpele berichtgevingen, woordenlijsten
mogen wat ons betreft in zwart/wit worden gekopieerd. Kostenbesparend.

Uit de vorige notulen : Statuut en reglement MR.
Dit is opgesteld maar moet om de zoveel jaar worden herzien / aangepast.
Stans zal uitzoeken wat de eisen zijn.
Uit de vorige notulen : Arbo Jaarverslag.
Arbo jaarverslag wordt gemaakt door brenda en femke
Komt op een later moment.
Bart deelt het document van vorig jaar met femke dit even mailen.

