MR vergadering
Datum: 9 mei 2019
TIjd: 19.30 uur

Aankomstronde
Aanwezig: Joost, Ruth, Floor, Esther en Marjon

Huishoudelijk deel
●
●
●
●

Taakverdeling: gespreksleider (Joost), verslag (Marjon), proces, tijd
Notulen 28 maart vastgesteld
Mededelingen: geen
Vaststellen inhoudelijk deel

Inhoudelijk deel
●

Terugkoppeling GMR
Er worden nog mensen gezocht voor de nieuwe GMR.
Op 4 april was Joost niet bij de GMR aanwezig. Er is nog geen verslag, Joost houdt ons op de
hoogte als er bijzonderheden zijn.

●

Leerlingaantallen 1 oktober 2019
De prognose voor deze datum is behaald (70 leerlingen)

●

Vakantierooster 2019-2020
Vakantierooster Trinamiek
Vakantierooster Culemborg
De voorkeur van het team gaat uit naar twee weken in mei (vakantierooster Culemborg).
Voorstel om dit rooster aan te houden. Consent

●

Terugblik inspectiebezoek en bespreken vervolgacties
- Verslag inspectie (nog niet ontvangen)
We scoren een onvoldoende op didactisch handelen, zicht op ontwikkeling en aanbod. De
overige standaarden worden voldoende beoordeeld. We zetten de ontwikkelingen waar
we mee bezig waren voort. Daarbij ondersteunend is de Vliegende Brigade van de PO-raad.
De komende week hebben we een afspraak met de contactpersoon van de Vliegende
Brigade. Tijdens de volgende MR overleggen besteden we steeds uitgebreid aandacht aan
de stand van zaken m.b.t. schoolontwikkelingen. De volgende keer zal het verslag van de
inspectie waarschijnlijk ook beschikbaar zijn.
-

Ouderavond 20 mei
TIjdens deze ouderavond vertelt Marjon over de uitkomsten van het inspectiebezoek en
het vervolg (voor zover bekend). Daarnaast wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Hierbij
willen we de €25000 aanhouden die eerst gevraagd werd. Het extra bedrag van €5000
vragen we niet en wordt uit andere middelen bekostigd.
Ruth is bij de ouderavond aanwezig.

-

Scores eindtoets:

2018-2019 gemiddelde is 545,5
Analyse toetsen medio 2018-2019
●

Missie en visie
Samenvatting punten team en ouders. Dit is nog geen definitieve versie, deze wordt op korte
termijn uitgewerkt. Kunnen we hiermee verder? Aanvullingen?
Missie, visie concept
Onze missie, visie en strategie
We vinden het belangrijk dat we alles wat erin staat concreet kunnen maken. Dit is een mooie
aanzet. De volgende keer bespreken we het verder uitgewerkte voorstel.

●

Ouderbijdrage 2019-2020
Voorstel: €25000 in totaal (vorig jaar was dat €30000).
Goed opletten hoe te communiceren. Vorig jaar extra gevraagd, nu blijft het bij het bedrag dat

we de afgelopen jaren vroegen. Voorstel: ouderbijdrage van €25000 vragen voor formatie.
Consent
●

Formatie 2019-2020
Eerste opzet en bijzonderheden

Afsluiting
Etentje 13 juni Una Volta 18.30 uur
Afspraak volgende MR 19 juni 19.30 uur.

Punten volgend overleg:
●
●
●
●
●
●

Ontwikkelplan - voortgang, stand van zaken
Missie/visie/strategie
Schoolplan
Schoolgids
Jaarplanning
Formatie

