Agenda MR vergadering
Datum:
Plaats:
Voorzitter:
Notulen:

24-03-2021 (19.15 - 21.45 uur)
Hof van Maxima
Lisette Looren de Jong
Linda van der Hoek
MR

1. Opening
- Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
-

19.15 – 19.20

Vaststellen agenda
Deze is goedgekeurd.

2. Notulen vorige vergadering
- Vaststellen notulen

19.20 – 19.25

3. Voorbespreking

19.25 – 19.45

MR + MT
4. Mededelingen
19.45 - 20.05
- Team
Geen mededelingen.
- Directie
In schooljaarplan staat dat we een oudertevredenheidspeiling houden. We
gaan hem volgend jaar oktober afnemen zodat we gelijk lopen met bestuur.
RI&E heeft inspectie gedaan. Er moeten vluchtroutes met hesjes en kaarten
hangen in alle klassen. Dit is nog niet het geval. En samen moeten we na
gaan denken over wat te doen als er buiten zich een ramp voordoet.Dit is nog
niet duidelijk.
-

GMR
Personeelstekort in het onderwijs is besproken. Er zijn verschillende opties
aangedragen om het tekort te beperken. Werktijdfactor van leerkrachten
aanpassen, brede opleidingen bieden voor studenten, bijzonder (zorg) verlof
verlengen.
Nota 10-dagen - regeling lesgeven voor directeuren wordt besproken.
Doelstellingen interim bestuurder:
● zorgen voor de dagelijkse voortgang
● bouwopdrachten begeleiden
● analyse wat er beter kan gericht op werving en selectie

Er komt een ontwikkelplan voor de GMR omdat deze verouderd is. Ze willen
gaan werken in subgroepen omdat de groep tijdens de vergaderingen te
groot is. Een leraar of een ouder ipv beide aanwezig zijn. Hierin gaat het
bestuur met een plan komen.
Kinderen die uit Oekraïne komen die gaan in eerste instantie in een
schakelklas komen. Dit gaat de gemeente regelen.
-

Ouders
Geen mededelingen.

5. Onderwijskwaliteit (analyse opbrengsten)

20.05 - 20.20

informeren

De grafieken zijn vergeleken en besproken, Waar nodig is worden interventies gepleegd.
6. SOP (zie bijlage)
20.20 - 20.25
informeren
Er is een tijdpad gemaakt om het Schoolondersteuningsprofiel in beeld te krijgen.
Hierin staat een tijd beschreven wat de school kan bieden op het gebied van zorg.
Zorg is in deze context een breed begrip. Zorg voor kinderen die ondergemiddeld
scoren of bovengemiddeld. Maar ook zorg in de zin van een beperking, langdurig
ziek e.d.
7. Stavaza NPO gelden (zie bijlage)
20.25 - 20.45
Wordt op de volgende vergadering besproken.
8. Begroting
20.45 - 21.15
● stavaza
● prognose
● formatie

informeren
informeren

Proces van de formatie is besproken voor schooljaar 2022-2023.
Prognose is dat we er financieel gezond voor staan komend schooljaar.
9. BAC
Hier komen we later op terug.

21.15 - 21.30

10. Rol MR (wat nodig?)
21.30 - 21.40
Vanuit de personeelsgeleding gaat Yara Schutrups stoppen als MR-lid en Linda van
der Hoek neemt het stokje over.
Vanuit de oudergeleding gaan Jurgen en Jose stoppen maar blijven tot aan het einde
van het schooljaar.
11. Rondvraag
Geen.
12. Sluiting

21.40 - 21.45
21.45 uur

