Notulen
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

maandag 10 sept. 2018
19.00 uur
lokaal Klaas

Aanwezig: Ronald, Hilde, Klaas, Nathalie, Linda, Marloes, Els, Fred
Afwezig: Elcke

Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Notulen 28-06-2018
Acc na een paar aanpassingen.
Post/ingekomen stukken
o.a. info MR
Interessante dingen komen later terug.
Uitnodiging informatie-avond over fusie voor MR-leden >>> 12/9 en 18/9.

GMR
Geen nieuws vanuit GMR.

Thema avond MR
Thema: Esdoorn/SLB
6 november.
Algemeen deel kort houden.
Penningmeester AC voor deze avond uitnodigen, in volgende MR-vergadering. (Klaas.)
Fred en Hilde voeren de kascontrole uit van de AC.
Doel van de avond:
Samenwerking laten zien, is echt uniek.
Participatiewet! >>> iedereen krijgt er mee te maken.
Wat betekent het nu in de praktijk voor alle betrokkenen?
Onderwijsbehoefte.
Op avond een filmpje laten zien van integratiemomenten >>> persoonlijk wel even toestemming
vragen.
Marloes, Linda, Hilde en Nathalie gaan aan de slag om er een succes van te maken.

Scholingsplan
Plan is conform de begroting.
Is het niet de moeite waard om scholing te vermelden in Esdoornblaadje? Ja, de teamscholing
wel. Wordt ook gedaan in de tijd dat er een studiedag aan zit te komen.

Plan on a page
Dit is een samenvatting van de verbeterplannen. Dit wordt ook naar ouders gecommuniceerd.
Taalkundig past Els eea aan.
Orienteren op Denk komt er nog bij.
Els past het stuk aan. Integratie met SLB groepen wordt nog SMART uitgewerkt.
Verbeterplannen
Leergesprekken observeren gebeurt door Els, Chantal en Philippe van IPC. Ook bij elkaar kijken
kan. Intern wordt gezorgd voor iemand voor de klas.
Evaluatie:
MijnRapportfolio: gaan we mee door dit schooljaar.
The big picture wordt in team getoond, maar ook aan ouders >>> visual.
Leerlingenzorg:
Spelend leren wordt lerend spelen.
In MR nog een keer laten terugkomen dit schooljaar.
Plan van aanpak werkdruk
Is nog naar team geweest, geen reacties. PMR gaat akkoord.
Leerlingen enquête
Els mailt het stuk nog een keer door naar de MR-leden.
Ruzies oplossen in de bovenbouw scoorde wat lager. Krijgt dit jaar de aandacht.
Mededelingen/rondvraag
Els: visitatiecommissie >>> 11 december. Ouders uit MR en andere ouders, die wat verder van
school afstaan.
Is een pilot.
Dit levert een soort beoordeling op, waarmee we ons voordeel kunnen doen. Er zitten geen
consequenties aan vast.
Els informeert personeel hierover en legt eea uit.

Sluiting
Ronald sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
Groet, Fred Eissing
De volgende vergadering van de MR vindt plaats op dinsdag 23 oktober 2018

