Verslag MR vergadering dinsdag 15 maart 2022
Locatie: De Fontein
Tijd: 19-21 uur
Aanwezig: Marieke, Judith, Renée, Tineke, (Albertine eerste deel)
1. Welkom
2. Vaststellen agenda
4. Schoolzaken
- Formatie Uitgangspunt 26 lln per groep
- Minimaal 6 dagen directie
Plan voor formatie moet volgende week naar het bovenschools management.
Met hoeveel groepen starten we volgend jaar 11 of 12 en hoe wordt
de verdeling?
- Voortgang schoolplan.. Nav de Audit zijn er adviezen gegeven o.a borging.
Dit schooljaar is verdeeld in blokken waarin we aandacht schenken aan diverse
onderwerpen,, bijv, Gouden weken, Edi, Differentiëren, Meer en Hoogbegaafdheid
Tot nu toe lopen we op schema. Maar op dit moment staan de leerkrachten onder
druk door uitval van collega's. Stopzetten is geen optie, maar op deze manier
lukt het ook niet.
-

Citoresultaten. Binnen de Stichting gebruiken we Cito. Maar Cito heeft ook een
keerzijde. Discussie hierover loopt binnen de Stichting.
Schooltijden Na schooltijd is er weinig tijd over om nog lessen voor te bereiden,
Een woensdagmiddag geeft juist heel veel uren. Misschien een andere
schooltijdenverdeling. We gaan verschillende mogelijkheden bekijken.
Judith en Tineke vragen het team.

3.

Notulen vorige vergadering. Het document klassenouders moet goed bekeken
worden. Marieke en René gaan het bekijken en komen met een voorstel.
Werkdruk en ziekteverzuim komen volgende keer terug op de vergadering.
(nav het gesprek van Heb met het team)
Cito komt aan het einde van het schooljaar terug.

5.

Terugblik informatieavond GMR- MR op donderdag 17 februari jl.
Mensen van verschillende MR-en waren aanwezig, ook GMR en ook
een jurist. Een belangrijk advies was om alles te borgen, zodat je het naderhand
terug kan vinden. De MR hoort een formele rol te hebben.
Bijv. Huishoudelijk reglement en statuten moeten elk jaar worden vastgesteld.
Dit komt op de volgende vergadering terug.
Wat betreft ouderparticipatie maken we gebruik van het initiatiefrecht.

7.

Wvttk
Renee is er de volgende vergadering niet bij.

