Notulen
Voor de vergadering d.d. 29-10-2019 (19.30 uur)
1.

Opening
We brainstormen nog even over namen van mensen die we nog
eventueel kunnen benaderen voor de MR. D. is er nog 2 avonden
bij.

2.

Vaststelling agenda

3.

Notulen vorige vergadering Geen opmerkingen. Hierbij vastgesteld

4.

Mededelingen / binnengekomen stukken
Warrelwind bij ons is ingetrokken.

5.

6.

Een officiële melding dat de

Ante
a. Ontwikkelingen binnen Ante Er komt een wijziging in de Audits
komend schooljaar. De scholen worden vanaf nu 1 keer in de 2 jaar
bezocht, behalve als er een herstelopdracht vanuit de inspectie is
gegeven.
b. Er is een Ante studiedag geweest. Thema: Uitwisseling In de
ochtend uitwisseling tussen de leerstof groepen. In de middag
workshops ook vanuit de eigen leerkrachten van de Stichting. Het
was een prettige dag waarin wij ons zeer welkom voelden. Ante is
druk bezig een eigen opleiding van de grond te krijgen. Er is dus
voldoende beweging binnen de Stichting.
Terugkoppeling GMR:
Leuk dat we hier zo goed bezig zijn op onze school.
Veiligheidsplan: In verschillende stijlen geschreven en
afgekeurd.Hij wordt opnieuw opgebouwd en ons opnieuw ter
goedkeuring toegestuurd. Veel scholen hebben geen
veiligheidsplan, wij wel. Ons oude plan zit nog bij de stukken.
Integriteitscode is geaccordeerd. Deze stukken komen allemaal
allemaal uiteindelijk in de cloud bij Ante. Nu in onze eigen omgeving
de laatste stukken vastleggen.
Er zijn nog 2 vacatures voor de GMR. Alle scholen krijgen
airconditioning en het jaar daarop zonnepanelen. CvB was zeer
tevreden over het inspectierapport en zit vol nieuwe enthousiaste
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plannen. Signalering invoeren voor HB. NSCCT om te kunnen
bepalen of we eruit halen wat erin zit. Uitvoerbaar? Opleiding? 3x
test per kind vanaf groep 4 Groepsgewijs. met de IB-ers bespreken.
W. heeft donderdag a.s. een kwaliteitsgesprek met CvB. Wie neemt
hem af? Gekwalificeerde leerkracht. Toetsen wie ze zijn. Vraag wie
wil er een MR cursus volgen. Vragen aan L.
7.

MR planning 2019-2020
Opmaken en ruimte maken voor jaarplanning van de GMR. We laten
ons leiden mede door de agenda van de GMR. We hebben vaste
agendapunten en vullen die aan met de punten van Ante. We zitten
met onze vergadering 1 week voor de GMR vergaderingen, zodat
we eerst de punten op de MR kunnen bespreken.

8.

Vaststellen reglement MR en statuut MR
Het logo wordt veranderd in ons eigen logo. Een paar kleine
wijzigingen worden aangebracht. In het statuut ook het logo en
het bevoegd gezag. Art. 3.2 en 3.4 gaan eruit. De stukken worden
hierbij goedgekeurd en getekend door M.

9.

Schoolplan
Eerst algemeen doorgenomen. Nu de focus op blz 49 van de
meerjarenplanning. Vanuit het actiejaarplan gaan we per
onderdeel de acties uitwerken. We bespreken de
meerjarenplanning. We kunnen dit volgen, dit heeft overlap met
het Schoolplan. We volgen het actiejaarplan toets van CvB past
hier ook mooi in waarschijnlijk. Wij gaan met Parnassys 3
dagdelen scholing doen. Streefbeeld studiedagen om de lijnen van
de leerlingen goed in beeld te krijgen ook al volgen ze een niet
traditioneel traject. Het is een fijn document, goed leesbaar.
Veranderingen, aanpassingen van M. en D. worden naar W.
gestuurd. W. bekijkt of de veranderingen moeten worden
aangepast. Ouderbetrokkenheid!!!! doen we beter dan het er
staat. In de uitvoering kan ik het er niet uithalen, W. kijkt of ze er
iets mee kan. Heel ambitieus schoolplan. Je hoeft niet alle tools te
vullen.

10. Schoolontwikkeling
a. WMKPO Oudervragenlijst en veiligheidsmonitor hebben we
besproken.
11. Verkiezingen MR
12. OR

n.v.t

W. gaat de OR helpen bij het vullen van de agenda en het opzetten
van activiteiten.
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13. Rondvraag/Afsluiting
R. nog in het scheepsjournaal. Open dag. 2 bezoeken en 2
inschrijvingen. Bewegend onderwijs certificaat, we doen het nu al.
Onderscheiden en profileren??????? Dit laatste komt op de agenda.
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