AGENDA
MR vergadering.
Dinsdag 3 oktober 2017
Notulist: Jürgen
Aanwezig: Melanie, Erik, Miriam, Jürgen
Afwezig: Carina
Vooroverleg MR-leden
 Bevindingen nav bijeenkomst woensdag 20 september
We hebben gezamenlijk teruggeblikt op deze vergadering. Het is als zeer prettig ervaren om in deze
samenstelling de neuzen dezelfde kant op te hebben. Goed om zowel Erik als Henny in 1 overleg bij
elkaar te hebben.
 Informatie avond 2 oktober
We hebben teruggeblikt op informatieavond. Goede opkomst van zowel ouders, als leden van de
dorpsraad, als dorpsgenoten.
 Enquête “Omgaan met krimp”
De MR heeft uitvoerig gesproken over de enquête. We hebben als MR de keuze gemaakt om eerst
aanvullende vragen te stellen aan de directie van SKOV. Naar aanleiding van deze antwoorden wordt
het vervolgtraject bepaald. De MR wil graag meer duidelijkheid over de visie van SKOV. Vanuit die
visie kunnen we de gevolgen van de diverse opties beter verduidelijken voor onszelf en de ouders.
De MR gaat een set van vragen opstellen. Deze vragen worden schriftelijk gesteld aan Henny, met
het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden. Daarna gaan we Henny uitnodigen voor een gesprek,
kan hij de antwoorden mondeling toelichten en kunnen we eventuele aanvullende vragen stellen. Bij
dit gesprek nodigen we ook iemand van het toezichthoudend bestuur uit.
We willen ons als MR niet laten ‘opjagen’, we willen eerste meer informatie en de visie van SKOV op
papier zien met een financiële onderbouwing hiervan. Daarna kunnen we de juiste vervolgstappen
kiezen.
 Schoolverlatersdagen
De precieze invulling volgt nog. Carel is bereid om zichzelf vrijwillig in te zetten voor de
schoolverlatersdagen van dit schooljaar. Data kloppen zoals ze op de site op de jaarkalender staan.
 “Te-laat-kom” Protocol
De tekstwijziging is akkoord. Opnieuw delen in eerstvolgende nieuwsbrief.
 Nieuwe verkiezingen MR nodig
Helaas heeft Miriam aangegeven per direct te willen stoppen met de MR en GMR. Ze heeft moeite
heeft met de (on)volledigheid in de informatie voorziening vanuit de SKOV directie. Wij bedanken
Miriam natuurlijk voor haar grote inzet in de MR en GMR in de afgelopen jaren!
Dit betekent dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en dat iedereen wordt opgeroepen
om zich kandidaat te stellen voor de MR en GMR. We zitten in een interessante en uitdagende
periode! Wie wil ons helpen deze periode goed door te komen en ziet voor zichzelf een rol in het
vertegenwoordigen van alle ouders in deze belangrijke periode?

Openbare vergadering:
Gezamenlijk vergadering AC
 Jaarverslag AC
Het afgelopen jaar hebben er weer allerlei activiteiten plaatsgevonden.
We zijn het activiteitenjaar weer begonnen met de sinterklaasviering. Dit jaar ondersteunt door de
politie. Aangezien er nog steeds een behoorlijk budget aanwezig is bij de AC hebben we dit jaar weer
per leerjaar een bedrag van 50 euro gegeven aan de leerkrachten om hiervoor cadeaus te kopen.
De kerstviering op 22 december bestond uit het knutselen m.b.t. kerst.
Dit was een doorlopend rooster met een verzorgde lunch door de AC en hulpouders
Carnaval is weer geregeld door de ouders van groep 8. Wel hierbij de aantekening om volgend jaar
toch meer een programma aan te houden.
Daarna vond de paasactiviteit plaats. Dit was op 15-4. Dit was weer in combinatie met het Jeelo
onderwerp. Namelijk omgaan met dieren.
Groep 6-7-8 is op de fiets naar het Zoo Parc geweest. Hier hebben zij een rondleiding gehad bij de
leeuwen.
Alle klassen hebben op school kennis gemaakt met boerderijdieren van kinderboerderij “de Loi”. En
hebben levend ganzenbord gedaan als activiteit.
Sport en spel dag is weer gecombineerd geworden met de koningsspelen op 21 april. Die
georganiseerd worden door SKOV. Groep 1-2-3-4 is in Maashees op school gebleven. Groep 5-6 zijn
met auto’s naar Overloon geweest. Waar ze workshops hebben gehad van lokale verenigingen .
Groep 7-8 is op de fiets naar Vierlingsbeek gegaan naar het sport terrein.
Schoolreis heeft plaatsgevonden op 22 mei. We zijn naar Irrland geweest. De bus was te laat waar we
een vergoeding uit hebben gesleept.
Ook waren er veel perikelen rondom de ID van de kinderen. Daarom ook het besluit om in de nabije
toekomst geen schoolreis meer te organiseren naar het buitenland.
Al met al was het verder wel een geslaagd schoolreisje.
Dit jaar geen musical. Hiervoor in de plaats een film, gemaakt tijdens de kampdagen van groep 8.
In combinatie met het tonen van de film is ook afscheid genomen van de groep 8-ers.
Hier is verder geen AC hulp bij geweest. Voorbereidingen zijn vooral gedaan door de ouders van. Dit
was op 4 juli.
Dit jaar is er een extra activiteit geweest i.v.m. het afscheid van Linda. Op 12 juli.
Dit is vooral georganiseerd geworden door de ouderraad van Holthees. De AC van Maashees heeft
hand en span diensten verzorgd.
De slotmiddag is georganiseerd door de leerkrachten.
AC heeft tijdens deze middag een lekker ijsje uitgedeeld. Dit is gefinancierd door de busmaatschappij
die te laat was met het schoolreisje.
Al met al een geslaagd activiteitenjaar.
Wel heeft de AC aangegeven het gevoel te hebben minder betrokken te worden bij activiteiten.
Daarom voor het volgende jaar een aanpassing in takenlijst. En een verbetering in samenwerking
tussen Ac en teamleden Antoniusschool.

Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van vier AC leden. Wel te noemen Hilde
Denen, Climmy Munten, Silvia de Rooi en Evelien Frederix.
Deze hebben we bedankt tijdens ons jaarlijkse etentje.
De begroting is gepresenteerd, ziet er goed uit. Tijdens begroting gesproken over gymzaal attributen
(touwtjes, ballen, hoepels). Offerte wordt opgevraagd door school. Iedereen mag nadenken over
uitgaves.
Kascontrole: Sonja Ars en Yvonne Pingen
We bedanken de AC voor hun helder verslag!
 Bevindingen info avond 2 okt
De aanwezigen gaven aan de avond geen meerwaarde te vinden tov de vorige keer. Men heeft niet
meer duidelijkheid gekregen, dat was tegenvaller. Men had verwacht dat er meer info kwam vanuit
‘ervaringsdeskundigen’ uit andere dorpen.
 Ingekomen vraag over uitstapjes met water
Naar aanleiding van de verdrinkingen die de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest zijn we ons
bewust geworden van het belang van een zwemdiploma en de begeleiding bij uitstapjes met water.
Wat doet onze school tot nu toe om verdrinking te voorkomen?
Tijdens het schoolreisje zijn er veel begeleiders bij de kinderen van groep 0,1,2 en 3.
Bij oudere groepen zijn er minder begeleiders.
Groep 7 gaat zelfstandig.
Begeleiders zijn in het algemeen ouders.
Vanuit de MR komt het advies om dit punt gericht aandacht te geven.
Voorstellen:
o begeleiders informeren over wie er wel en geen zwemdiploma heeft
o kinderen zonder zwemdiploma laten begeleiden door eigen ouders
o groep 7 kinderen zonder zwemdiploma bij een uitstapje met water niet zelfstandig
rond laten lopen (met eigen ouder of niet mee gaan)
 Ingekomen vraag over de starttijd op school
Het ‘te-laat-kom’ protocol wordt iets aangepast. Dit wordt in de nieuwsbrief vermeld en op de site
gezet.

