Notulen MR (notulant: Ada)
dinsdag 30 oktober 2018 20.00u – 22.00u

Aanwezig: Jan, Erwin, Dorien, Rita, Rob, Jolanda en Agnes.
Afwezigheid van Noor en Edita met bericht.
Namens de directie: Monique Klaassen
1. Welkom en opening.
Monique is aanwezig bij het eerste deel van de vergadering en sluit daarna aan bij de MR vergadering van
de Vossenberg.
2. Notulen 4 september.
- Notulen worden goedgekeurd.
-

Terugkoppeling GMR: Structuur SKOPOS gaat wijzigen. Er komt een Raad van Toezicht. Half november is er
een bijeenkomst met de GMR met betrekking tot deze structuurwijziging.

3. Mededelingen.
- Externe audits: De externe audits zijn per klas. 45 minuten vanaf groep 4, een halfuur voor groep 1 t/m 3.
Dezelfde dag is er een evaluatie met de leerkracht.
- Teambuilding vindt plaats op vrijdag 2 november.
- Toets RI&E: Plan van aanpak komt nog naar de MR. MR heeft op dit onderwerp adviesrecht.
4. Rondvraag.
- Dorien;
Hoe wordt aangekeken tegen het invullen van vacatures?
Afspraak;
Agendapunt voor de volgende vergadering.
5.

Situatie Kwekkeveld n.a.v. inspectiebezoek.
‘Onvoldoende zicht op ontwikkeling’ is het belangrijkste kritiekpunt van de inspectie.
Er gaat heel veel wel goed, maar er wordt onvoldoende vastgelegd. Alles zit in het hoofd. Analyse en
verslaglegging is noodzakelijk en een belangrijk aandachtspunt.
Actie die zijn ingezet op basis van het inspectierapport zijn o.a.
-driehoek ouder-school-kind
-Citoanalyse (Bureau Wolters)
-leerlingenoverzicht (resultaten en behoeftes) ter vervanging van het groepsplan
-arrangementen voor kinderen (Zorgteam)
-inzet onderwijsassistente
-inzet coaching voor zorgteam, jonge leraren of als er behoefte is
-groepsbesprekingen onder schooltijd.
Alle acties die op dit moment worden ingezet zorgen wel voor een ‘overkill’. Het is te veel, moeite met
balans houden/vinden. Dit geeft veel spanning. Ook het maken van keuzes hierin; wat doe je wel of juist
niet, is erg lastig. Ondersteuning bieden in de prioriteitstelling kan helpen om het overzicht te houden en de
spanning te verminderen.
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6. Communicatie;
Vanwege uitloop is dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Dit onderwerp wordt door 2 mensen voorbereid. Zal verder worden uitgezet.

22.00 uur Sluiting
Agendapunten voor de volgende vergadering
- Communicatie
- Lerarentekort
- Jaarplan
Notulant volgende vergadering dd. 11 december: Agnes
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