MR vergadering
Datum: 19 juni
Tijd: 14.00 uur
Aankomstronde
Esther is afwezig

Huishoudelijk deel
●
●
●

●

Taakverdeling: gespreksleider (Joost), verslag (Marjon), proces (Floor), tijd (Ruth)
Notulen 9 mei 2019 vastgesteld
Mededelingen:
- Ria van der Sar van de Vliegende Brigade is geweest.
- Op 3 juli gaan Floor en Marjon overleggen over het middagprogramma met Ria.
Vaststellen inhoudelijk deel

Inhoudelijk deel
●

Terugblik matchingsgesprek en vacature
- Goed om het erover te hebben hoe we een kleinere groep kunnen maken met
vertegenwoordiging uit de verschillende groepen bij een gesprek. Zo komt er meer
verdieping in het gesprek.
- Marjon neemt nog contact op met de kandidaat en haar directeur.

●

Jaarplanning en lesuren
Toelichting Marjon over uren en knelpunt(en).
We zijn er niet voor om van alle eettijd lestijd te maken. Nu is één kwartier eettijd pauze en één
kwartier is lestijd. Het anders inrichten van teamoverleggen zou een oplossing kunnen zijn.
Marjon neemt dit mee in het overleg met het team.
Planning vergaderdag MR volgend schooljaar. Marjon doet voorstel voor vergaderingen op
donderdag.
Bijlagen:
Concept jaarplanning 2019-2020
Urenberekening 2019-2020
Urenberekening totaaloverzicht

●

Visie en missie
Concept
We vullen het concept aan. Zijn consent met de aangevulde versie.

●

Verbeterplan
Concept
Toelichting van de ontwikkelpunten en concrete uitwerking daarvan in het
verbeterplan/ontwikkelplan.
We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan successen vieren.

●

Vaardigheidsbewijzen
Hoe zit het? Welk doel dient het? Hoe gaan we daarmee om?
Op de bewijzen staan de afspraken. Er zijn verschillende soorten vaardigheidsbewijzen. Met een
vaardigheidsbewijs is het gemakkelijker een consequentie te geven.
- alleen in de ruimte blijven (met duidelijke afspraken).
- omgaan met apparaten: tosti-ijzer, piano, fornuis / oven, chromebook
- waterspeelplaats: hoe ga je om met elkaar en de spullen.
Een toelichting staat in de schoolgids. Ook tijdens ouderavond nieuwe ouders erover vertellen.
Af en toe in de nieuwsbrief toelichten van oude en nieuwe bewijzen.

●

Schoolgids en schoolplan kunnen afgerond worden wanneer de visie en het verbeterplan klaar
zijn. Voorstel: schriftelijk feedback en consent vragen aan MR voor zomervakantie.

Afsluiting
Punten volgend overleg:
●

Verbeterplan - voortgang, stand van zaken

