Notulen MR vergadering
9 december 2019
19.00 uur

1 opening en welkom; Gonda leest gedicht van Rutger Kopland voor.
2 notulen vorige vergadering (7 oktober 2019); Er is nog een reactie op de
volverklaring. Binnen de stichting wordt gekeken naar tijdelijke opvang
voor leerlingen. Een combi van ZML – SBO. Met financiële ondersteuning
van het samenwerkingsverband. Dit initiatief moet nog verder vorm
krijgen. Op deze manieren kunnen de scholen stand houden met de
volverklaring.
Opmerking bij werkgroepen, punt b) dit moet zijn werkverdeling en
formatie.
Albert legt nog even uit wat de werkgroep werkverdeling en formatie
inhoudt.
Notulen akkoord.
3 informatie directie:
informatief/ advies:
begroting: Dit ziet er goed uit. Er is voldoende reserve. Men is aan het
nadenken om dat om te zetten in menskracht (personeel). Helaas mogen
we als school onze reserves niet zelf houden. Daar zijn gesprekken over
gaande want hoe hou je dan als school de prikkel om zuinig te zijn.
Nu komen reserves in de algemene pot.
zelfevaluatie op het inspectiekader: we verwachten binnen niet al te
lange tijd een inspectiebezoek op school. De
inspectie gaat op bezoek bij de bestuurder deze keer en dan wordt
bepaald welke scholen er bezocht gaan worden
borgingskalender: Hier is bij het MT een start meegemaakt. Er is een
meerjarenoverzicht gemaakt met een planning wat wanneer aan de orde
komt.
studiedag en hoe verder: De studiedag voor de vakantie ging over de
professionele cultuur. De volgende studiedag gaat over : hoe spreken we
elkaar aan?

En het thema Lessenstudy, leren van elkaar, dit thema wordt in jan/febr
opgepakt.
Vergadering van a.s. donderdag: we krijgen een schoolapp.
De uitleg komt nog.
vacatures stand van zaken: er zijn al aanmeldingen voor de vacature
klasse assistent. Er is ook een aanmelding voor de leerkrachtvacature.
instemming:
schoolplan (4 jarig)
Het schoolplan komt de volgende keer ter inzage. Dit jaar wordt het
strategisch beleid vastgesteld, Ons schoolplan moet parallel gaan lopen
met de andere scholen, Voor nu even een tussenplan.
4 inbreng ouders; opmerking van een ouder dat porno is doorgestuurd.
Via een groepsapp van de klas. Verzoek is als wij dit signaleren dit door
te geven aan de ouders. Maar het is ook wel duidelijk dat school niet
altijd kan zien wie in een groepsapp zitten. Daar is school ook niet
verantwoordelijk voor. Als ouders met vragen hierover zitten is het
handiger dat ze contact zoeken met de school hierover.
5 inbreng personeel:
6 invallersprobleem: blijft een aandachtspunt
7 actielijst 2019-2020
8 GMR
9 ingekomen stukken; uitgedeeld
10 rondvraag

volgende data: 2 maart, 20 april, 8 juni, 29 juni

