BERNARDUSSCHOOL, SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
Landsraderweg 15 6271 NT Gulpen

Notulen MR-vergadering: dinsdag 11-06-2013
Notulant: Ria
Afwezig: Allo en Josje.

1. Gianni opent de vergadering.
2. Notulen van dd. 26-03-2013 worden goedgekeurd. Ria zorgt ervoor dat de email MRgroep wordt aangepast.
3. Doorontwikkeling Innovo: Jos heeft de 29e nieuwsbrief doorgestuurd. Men is nog
bezig met de herinrichting van de projecten van het stafbureau. De organisatie zal
rond 27 juni duidelijk zijn. De projectgroepen van directeuren krijgt vorm. Volgend
schooljaar zal begonnen worden met het nieuwe concept.
Er is geen belangstelling binnen de MR om zitting te nemen in de GMR.
4. Passend onderwijs: Alle scholen hebben een bestandsopname gemaakt via een
format. Deze worden met elkaar vergeleken en er wordt een analyse gemaakt door
bestuursgroepen en het SWV, (samenwerkingsverband). Deze kunnen niet veel
omdat de ontwikkeling nog niet duidelijk is. We weten wel dat we binnen 5 jaar terug
moeten in leerlingaantal. Bestandsopname SBO-Bernardus; zie email van Jos.
5. Leerlingenraad: deze is 2x bij elkaar geweest. De eerste keer in maart was een
kennismaking en een inventarisatie. Men was betrokken, goed voorbereid en het was
leuk. Aan het eind van de vergadering wordt besproken wat ze terug in de groep
gaan vertellen. Sonja maakte de notulen. De 2e keer werden de onderwerpen:
toiletten school, schoolreisje en spelen op de speelplaats besproken. Volgende keer
gaat over pesten. Er wordt na de vergadering 20 minuten teruggekoppeld in de klas.
6. Stand van zaken ZorgSaam, Nieuwbouw en verhuizing.
Vanmiddag is het draaiboek van de verhuizing besproken in het team.
De nieuwe meubelen komen 24 en 25 juni van Eromes.
De 1e oplevering was 3 juni en deze is niet geaccepteerd. Maandag 17 juni is de
nieuwe oplevering.
BMI (brand meld installatie) opgeleid persoon; 2 BHV-ers van SBO-Bernardus en 2
leerkrachten van de Triangel zijn nodig, meld je aan naast de conciërge Martin
Badenhop.
Na 17 juni kan er met de leerlingen de nieuwe school bekeken worden. De laatste
schooldag is het de bedoeling dat de hele school naar de nieuwe school gaat.
Officiële opening gebouw voor een speciale groep is op woensdag 14 augustus.
Officiële opening SBO-Bernardus en Triangel 4 oktober, één week voor de
herfstvakantie. Twee weken hiervoor wordt er door gemengde groepen kunst
gemaakt middels workshops voor een tentoonstelling op de opening.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Afspraken schooltijden en werktijden bs Triangel en SBO-Bernardus:
Schooltijden:
Ma, di, do, vrij: 8.45 u – 14.45 uur
Wo: 8.45 – 12.45 uur
Telefoon: 043-4501682
www.sbo-bernardus.nl
Postadres : postbus 62 6270 AB Gulpen
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(Op vrijdagmiddag heeft groep 1 t/m 4 van de Triangel vrij)
Inlooptijd: beide scholen 8.35 uur
Toezicht op het plein vanaf 8.25 uur
De ouders van de leerlingen van groep 1 mogen de kinderen naar binnen brengen,
overige ouders wachten buiten bij de poort.
Pauzetijden ochtend:
Triangel
10.00 u - 10.15 u groep 1 t/m 3 (100 lln)
10.10 u - 10.25 u groep 4 t/m 8 (180 lln)
Bernardus 10.30 u – 10.45 u (150 lln)
Pauzetijden middag:
Triangel
Groep 1 t/m 3: 11.45 u – 12.00 u eten of naar buiten 12.00 u – 12.15 u eten of naar
buiten (keuze)
Groep 4 t/m 8: 12.00 u – 12.15 u eten, 12.15 u – 12.30 u naar buiten.
Bernardus
12.25 u – 12.35 u eten, 12.35 u – 12.55 u naar buiten.
Werktijden beide scholen:
Maandag:
8.15 u - 16.45 u
Dinsdag:
8.15 u - 16.45 u
Woensdag: 8.15 u - 14.30 u
Donderdag: 8.15 u - 16.45 u
Vrijdag:
8.15 u - 15.30 u
-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Formatie en groepsindeling 2013-2014.
Er blijven na de schoolverlaters 140 leerlingen over. Het is nog niet bekend hoeveel
leerlingen er vóór 1 oktober zullen zijn, er zijn nu 13 aanmeldingen.
Formatie:
Unit 1a: Ria en José
Unit 2ab: Susan en Joyce
Unit 2c: Kim en Joyce
Unit 2d: Gerardine en Jill
Unit 2e: Severine en Josje
Unit 3a: Thijs en Anka
Unit 3b: Jüpp en Romy
Unit 3c: Yvonne
Unit 3d: Anka en Jorn
Unit 3e: Suzanne
8. Concept schooljaarplan en begroting.
Jos heeft de stukken per email aan een ieder doorgestuurd.
De voorzitter Gianni geeft een akkoordverklaring namens de MR.
9. Schoolgids.
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Iedereen krijgt een schoolkalender.
Er wordt gevraagd of men de schoolgids digitaal wil of de papieren versie.
De voorzitter geeft een akkoordverklaring voor de gids namens de MR.
10. Contact MR BS de Triangel.
De voorzitter van de bs de Triangel is Roel Mesters.
In het nieuwe schooljaar zal er een overlegmoment komen.
11. MR-gedeelte website SBO-Bernardus.
Er wordt afgesproken om de notulen naar Veronique te sturen voor plaatsing op de
website. Veronique vragen om het stukje uit de schoolgids van de MR en GMR ook
op de site te zetten.
12. Rondvraag en sluiting.
Geen vragen, sluiting 20.59 uur.
Volgende vergadering: 24 september 19.30 uur school W. Vliegenstraat!!

Actiepunten MR Bernardusschool
Nummer
1
2
3

Actiepunt
Email MR-groep aanmaken
Notulen doorgeven aan Veronique voor de site. Toevoegen stuk MR
GMR uit schoolgids.
Overlegmoment MR Triangel met MR SBO-Bernardus

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
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Ria
Gianni

