Verslag vergadering medezeggenschapsraad 2 oktober 2019

Aanwezig: Lilian Holkema, Janey Köhne, Marian van Iersel, Bart Hovens, Wietske van
der Ros (uit directie: Caroline Stenneken)
1. Opening
2. Reglement MR wordt goedgekeurd.
3. Financiën: budget MR – 230 euro per kalenderjaar
Marian en Wietske hebben het plan een MR-cursus op te pakken.
4. Mededelingen team/feedback: goede start van het schooljaar. Er is rust in de
school.
5. Mededelingen directie-jaarplan: gezamenlijk met het Overbos wordt een
cursus/studiedagen opgepakt. Werkgroepen binnen het team pakken de
diverse leergebieden op om waar nodig acties op te ondernemen. 144
leerlingen per 1 oktober jl. Pr wordt ingezet om meer leerlingen te werven.
Er is een nieuwe methode voor WO aangeschaft en diverse Cito toetsen
worden ook dit jaar vernieuwd. We zitten ruim in de formatie (vanaf de fusie),
werkdrukgelden op gymleerkracht ingezet.
Gedragsprotocol is een apart stuk, dat niet in het schoolplan zit. Dit is in
ontwikkeling. We werken weer met Move-a-Head (judo en klaslessen).
Volgende keer op agenda: schoolplan.
6. Financiën begroting: volgende vergadering
7. GMR: data zal Janey doorsturen aan ons, zodat wij kunnen kijken of het zinvol
is om daarbij aanwezig te zijn.
8. Communicatiebeleid (naar ouders en verzorgers)
De opmerking dat er misschien weer even op gelet kan worden dat ouders
worden gewaarschuwd als kinderen nablijven en het wat later wordt.
We brengen het onder de aandacht van het team bij een bordsessie.

9. Actiepunten
Risico-inventarisatie: Caroline heeft hierover contact met bestuur en
gemeente. Inventarisatie ligt bij PRIMO op het moment. De voorgestelde
eenrichtingsstraat (voor bepaalde tijd op de dag) loopt nog. Er is
bezwaarprocedure gestart door omwonenden. Komt vervolg op.

Overdracht voorzitterschap: Marian neemt voorzitterschap over.
10.Rondvraag
Marian informeert naar het pestprotocol. Hoe gaan we als school om met
pesten? We hebben op school een gedragsprotocol. Janey is hierin de
vertrouwenspersoon en informeert leerlingen en ouders hierover.
Wietske informeert naar ons leerlingvolgsysteem ‘Zien’ en of het een
mogelijkheid is dat ook ouders dit invullen voor hun eigen kind. Caroline gaat
kijken naar mogelijkheden/wensen.
Caroline geeft aan dat het schoolkamp van groep 8 dit jaar heel goed
bevallen is. Voor volgend jaar al geboekt.

Leerkrachtentekort: Op bestuursniveau is afgesproken dat er mogelijk
klassen naar huis gestuurd gaan worden in de toekomst, vanwege het tekort
aan personeel. Dat is dan wel wanneer er geen andere oplossing is. Hierover
ontvangen ouders een brief van PRIMO.
Vergaderdata: (19.15 uur - 20.15 uur op De Bosrand)


Dinsdag 11 februari



Woensdag 6 mei



Woensdag 1 juli

