Medezeggenschapsraad (MR)
Bovenkarspel, november 2019

UITNODIGING
voor het bijwonen van de vergadering van de MR op woensdag 6 november 2019 om 19.30 uur
in de Willibrordusschool.
AGENDA:
19.30

1.

Opening

Vaststellen agenda

19.35

2.

Mededelingen

\ Technisch voorzitterschap. Eline zit technisch voor.
\ Kitty heeft een ingebracht stuk.

19.40

3.

Verslag

Vaststellen MR verslag 16 september 2019
# doornemen actiepuntenlijst

19.55

4.

Jaaragenda

Reguliere MR zaken:
a. Schoolondersteuningsprofiel / Perspectief op school Ouderrapportage
 Niet alle specialisaties uit de ouderrapportage komen terug in het POS. De
vraag is wanneer je specialist bent en niet. Dit wordt nagegaan en
volgende keer komt het rapport terug op de agenda. Aanvulling mbt visie:
groepsdoorbrekend werken (bvb 2e leerlijn, ieders talenten ontdekken?),
plus leerlijnen, po++. Mbt grenzen aan ondersteuning: sociaal-emotioneel.
b. Schoolplan Light 2019/2023
Inmiddels is het in het team besproken. Genoemde uit vorige punt wordt
erin meegenomen. Een aantal termen verduidelijken. Kleine
aanpassingen vanuit het team volgen.
c. Vaststellen jaaragenda + vergaderdata + taakverdeling MR 2019/2020
- ARBO rapport in januari langs
- Overige punten komen volgende keer na aanvulling. Punten voor 6
januari zijn in beeld.

20.20

5.

Overige MR
zaken

\ Nieuws Ouderraad Geen bijzonderheden.De commissies lopen en de
drukte
komt eraan.
\ Planning en scholing MR Er komt vanuit de GMR een uitvraag en dan
wordt dat georganiseerd. Verwachting is vanaf februari.

20.25

6.

Ingebrachte
agendapunten

a. Actualiteit zorg personeelstekort mbt huidige inval problematiek
De situatie is niet verbeterd. Creatieve oplossingen zijn er, maar ook niet
altijd haalbaar. Een dilemma ligt in het maximaal aantal invaluren dat
vaste krachten mogen draaien. Het is niet altijd onwil. Via een
uitzendbureau is een volgende stap, maar dit wordt zolang mogelijk

buiten de deur gehouden. Ouders mogen weten dat dit echt nijpend is. En
dat het voor andere groepen erg lastig is als er kinderen uit een andere
klas voor een dag bijkomen. De focus wordt dan verlegd, van leerdoel
naar meer vermaak. Dat is absoluut niet wenselijk. En daarin zal
duidelijker worden gecommuniceerd.
b. Begroting 2019/2020
Deze is deze week in concept gemaakt en wordt op de korte termijn
rondgemaakt en rondgestuurd.
c. Huisvesting
Wat voor de zomer speelde, is nu onderwerp van gesprek met de
bestuurders van beide stichtingen. 1 februari moet er duidelijkheid zijn
over mogelijke huisvesting in De Klimop. Als dit niet mogelijk is, kan er
tijdig naar een alternatief worden gezocht.
d. Ingebracht stuk mbt Brief Ronald McDonaldshuis run eind juni.
20.35

7.

Communicatie

Stukje in de nieuwsbrief mbt MR en/of inloop.

20.40

8.

GMR

a. Ontwikkelingen - nvt
b. Rooster van aftreden + GMR-lid - nvt
c. Notulen - zijn gedeeld, vraag mbt inschaling is ter tafel gekomen.

20.55

9.

Rondvraag en
sluiting

\ Beleid mbt bijlagen bij de nieuwsbrief is er niet (denk aan sport, muziek,
etc). Wel proberen te voorkomen dat er teveel bijgevoegd wordt.

Actiepuntenlijst
Datum

Actie

Wie

Gereed

16/9

Opnemen in nieuwsbrief nieuwe leden, inloop

Annemiek

Ja

16/9

Astrid contacten van zuiderzeemuseum mbt events. Helaas is zij te
druk, en dit is niet mogelijk.

Eline

Ja

16/9

Feestelijke afsluiting einde MR jaar en verwelkoming nieuwe leden. Na
het kerstdiner komt een borrel bij Grent. Uitnodiging volgt.

Gwenda

Ja

16/9

Yvonne van Zuiderzeemuseum contacten

Margo

Ja

16/9

Kan klassenassistent tot eind ´19 blijven dmv vrijwilligersbijdrage? 16/9
Dit is niet mogelijk.

Margo

Ja

16/9

Opzet/voorstel Beslisboom mbt groepsgrootte en groepsindelingen

Margo

6/11

16/9

Mapje op de drive mbt reglementen etc. Die delen voor iedereen

Noortje

Ja

16/9

Uitzoeken data voor vergader reeks

Margo

6/11

16/9

Volgende keer op de agenda: GMR, communicatie, Meerjarenplan

Noortje

Ja

16/9

Evaluatie groepsindeling start in week 4/5 met groepsbesprekingen ⅞
Dit komt via canvas terug. En in de beslisboom zal dit punt worden
meegenomen.

Team

Ja

16/9

Notulen op de website

Stefan

Ja

6/11

Terug op agenda: POS

Margo

6/11

Stukje in de nieuwsbrief mbt MR en/of inloop. Nieuwe leden
introduceren zich.

Annemiek

Spaaragenda:
\ gezonde tussendoortjes en traktaties
\ jaaragenda in welk kwartaal wat oppakken
\ Continuerooster (peiling)

