Notulen MR-vergadering Petrus Immensschool maandag 31 oktober 2016
Aanwezig : Carolien Ovaa, Marianne Joustra, Mark van Dalen, Monica Wondergem, Jan-Willem
Nieuwenhuyzen
Afwezig: Paula van Mourik, Gilben Maljaars
1.Opening:
Mark opent met ons de avond met 1 Petrus 4 1:11 met als boodschap vers 7 Hoe staan wij in het
leven ? Laten we waken bidden en nuchter zijn , het oog op God vooral in het gebed in het dagelijks
leven op het werk en voor de klas, en leven naar Gods woord en uitzien naar Zijn komst.
2.Medelingen/ingekomen stukken / besluitenlijst:
Geen besluitenlijst / notulen ontvangen Jan-Willem licht toe dat wij deze wel moeten ontvangen,
maar dat er waarschijnlijk een miscommunicatie was, in de toekomst zullen wij ze wel ontvangen.
De begroting is omstreeks 21 november klaar hiervoor zullen we nog een extra vergadering
inplannen.
Jan-Willem deelt ons mee dat de IR-raad thematisch zal gaan vergaderen als eerste thema is de
overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs aan de beurt.
Het komend jaar willen ze bij de IR-raad ook een nieuw lid erbij hebben afkomstig van de Petrus
Immensschool.
IR start met functioneringsgesprekken met het personeel rondom identiteit. De bedoeling is eens per
vier jaar. De functie van de IR is dan signaleren en communiceren van de identiteitsverschuivingen
richting het management.
3.Notulen 20-06-2016:
Naar aanleiding van de vraag waarom de nieuwsbrief per mail en op papier verschijnt, komt uit dat
veel gezinnen het nog fijn vinden om de nieuwsbrief op papier te ontvangen.
Dinsdag 1 november heb ik (Monica) bij de Korfbal nagevraagd waarom de Petrus Immensschool niet
was uitgenodigd voor de Kangoeroe-dag (sportdag korfbal),omdat noch Jan-Willem noch de
leerkrachten niks hadden gehoord en het vorig jaar positief was bevallen. Tamara Kramer hierover
gesproken, en heeft aangegeven naar aanleiding van een mail dat de Petrus Immenscchool niet meer
uitgenodigd wilde worden ivm achterban .Volgens Jan-Willem een miscommunicatie omdat alles
positief was verlopen en er geen klachten waren. We willen volgend jaar weer graag meedoen. Dit
zal worden doorgegeven.
Carolien heeft nagevraagd of er collega’s zijn die behoefte hadden om MR-lid te worden, maar heeft
geen reactie ontvangen. Hierdoor zit ze weer voor 3 jaar in de MR.
4.Taakverdeling MR-leden:
Geen veranderingen
5.Scholingsbehoefte:
Geen belangstelling

6.Rondvraag:
Geen
7. Plannen nieuwe vergadering :
8 februari 2017 vergadert de IR-raad, onze vergadering staat gepland op maandagavond 6 maart

2017 om 19:30 in de Petrus Immensschool
Extra vergadering ivm begroting : deze wordt door Gilben gepland na 21 november en dan binnen 2
weken.
8. Sluiting Marianne:
Marianne sluit de vergadering met het avondgebed van Luther.

