BERNARDUSSCHOOL, SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
Landsraderweg 15 6271 NT Gulpen

Notulen MR-vergadering: dinsdag 26-03-2013.
Notulant: Martin
1. Allo opent de vergadering. Guido is afwezig wegens ziekte.
2. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.
3. Stand van zaken nieuwbouw.
Wij willen 1 juni het gebouw in. Begin april zijn er een-of meerdere rondleidingen
De verkeerssituatie: Er is nog geen tegenbericht van de gemeente ontvangen.
Sleutelplan is klaar.
Beheer en exploitatie gaat uitgevoerd worden door Heton.
Verhuisbedrijf is Innovo aan het regelen.
Meubels,kapstokken etrc. wordt binnenkort besteld.
4. Doorontwikkeling Innovo.
Bestuursburo wordt serviceburo. Er vallen geen ontslagen bij het bestuursburo .
Alle nieuws wordt naar ons doorgetuurd door Jos.
Van de GMR krijgen we nog geen informatie..
5. Concept schooljaarplan en bijbehorende begroting.
Jos geeft een korte samenvatting van de belangrijkste punten o.a de
verbetertrajecten.
Nav. Een vraag zal in de tabel van de schoolverlaters verwerkt worden waar
leerlingen na 1-2 jaar zitten [schoolverandering?].
Nav. Een vraag over het financiële kader: Bij begroting is de 26.000 min nu omgezet
in een positief saldo.
6. Passend onderwijs.
De intentieverklaring is getekend. De hooflijnennotitie is opgesteld en werkgroepen
zijn samengesteld en aan het werk.
7.Leerlingenraad.
Woensdag 27 maart 2013 komt de gekozen leerlingenraad voor het eerst bij elkaar..
8.Samenwerkingstraject ZorgSaam.
Uitwisselingsactiviteiten zijn in volle gang. Het verloopt meestal soepel.
9Contact MR Triangel.
Binnenkort zal er een kennismakings avond komen van beide Mr-en: De Triangel en
SBO Bernardus.

6. MR website SBO-Bernardus.
De notulen zullen voortaan doorgestuurd worden naar Martin Badenhop, die deze op de
site zet. Ria gaat hier verder achteraan.
7. Rondvraag.
Telefoon: 043-4501682
www.sbo-bernardus.nl
Postadres : postbus 62 6270 AB Gulpen

BERNARDUSSCHOOL, SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
Landsraderweg 15 6271 NT Gulpen

-Allo: Volgende vergadering is op 11 juni.
-

De vormingsweek is tot en met 25 juni. 26 juni is de laatste schooldag.

Emailadressen:
Gianni: G.Baggen@home.nl
Allo:
info@ski-man.nl
Guido: g.beekwilder@kpnplanet.nl
Ria:
m.wijnen@sbo-bernardus.nl
Josje: j.satijn@sbo-bernardus.nl
Jos:
josvandewall@sbo-bernardus.nl
Martin: m.vanderleeuw@sbo-bernardus.nl
Martin: m.badenhop@sbo-bernardus.nl

Telefoon: 043-4501682
www.sbo-bernardus.nl
Postadres : postbus 62 6270 AB Gulpen

