Agenda MR vergadering – 4 november 2019
Item

Agendapunt

1.
2.
3.

Opening
Welkom
Actiepuntenlijst
Antwoord van bestuurder op besteding fusiegelden (door
Barbara). Nog niets over vernomen. Loeky pakt dit op met
bestuurder Lucienne.

4.

Bestuursbesluiten:
- Alle scholen binnen de Stichting zullen naast Zien
signalering (gericht op sociaal emotionele
ontwikkeling) ook 1x per jaar WMK (werken met
kwaliteit) lijst invullen om op schoolniveau
bevindingen beter te kunnen vergelijken.
- Actiepunt: leerkrachten gaan bespreken hoe ze
ouders meer inzicht kunnen geven in de sociaal
emotionele ontwikkeling van hun kinderen. Vanuit
de MR is geopperd om hier mogelijk ook de
signaleringslijst bij te gebruiken.
Korte Punten
● Schoolgids. De vorm van het schoolgids staat er
discussie. De MR zal hierin meedenken. Dit zal
meegenomen worden als actiepunt binnen het
communicatieplan. Actuele wijzigingen in de schoolgids
zullen doorgevoerd worden en zal na akkoord vanuit de
MR op de website geplaatst worden.
● Communicatieplan. Enquête zal naar ouders zal
verstuurd worden om meer inzicht te verkrijgen in de
behoeften van ouders op dit gebied.
● Schoolplan zal een levend document blijven. Het
document is voor 4 jaar opgesteld, maar zal ieder jaar
bijgesteld wordt en ook door de MR worden beoordeeld.
MR stemt in met het huidige schoolplan en staat achter
het voorstel om het als levend document te gaan
hanteren.
● Nieuwe school: in raadsvergadering is unaniem
besloten dat er gekeken wordt naar het
haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe school op
veld 2. Volgende stap is het uitvoeren van
haalbaarheidsonderzoek. De volgende
stuurgroepvergadering zal nog gepland worden.
● Informatieavond MR/GMR voor ouders. Nadia zal
naar deze bijeenkomst gaan.

5.

Categorie

Ingezonden
Stukken

Info

info

Info

Loeky

Loeky

Loeky

Loeky

6.
7.
8.

Doelen bepalen voor de MR voor komend schooljaar
In een volgende MR vergadering zal dit punt terugkeren.
Pauze
Rondvraag

9.

Afsluiting

