Notulen MR vergadering 09-11-2022

Afwezig: Wendy
Notulen vorige vergadering : geen opmerkingen.
Ingekomen post: Is er interesse in het blad info MR?
Er komt een MR-mandje in de kamer van Jolanda.
MR-leden kunnen er iets uit meenemen en weer terugleggen als ze het bekeken hebben.
Mededelingen:
-De personeelsleden van de MR stellen de agenda samen.
-Lea en Gerben gaan samen het voorzitterschap doen.
-De agenda en de notulen komen op de website. Gaby zet alles erop.
-De scholing van de MR-leden en Gaby op 18 januari gaat Lea regelen. Het is een online
training.
-De taakverdeling pakken we na de training op. Misschien hebben we er dan meer kijk op.
-Het jaarprogramma van de MR is klaar.
-We moeten het schoolreglement aanpassen. Dit gaan de personeelsleden voorbereiden.
Daarna kan er een akkoord op gegeven worden.
-Er is een nieuwe sinterklaas-code van Innoord.
Mededelingen van Gaby:
-De eerste week na de herfstvakantie was een pittige week voor het team.
Er waren 5 zieken. Sylvia van de instroomgroep heeft een milde hartinfarct gehad.
-Gaby heeft een begrotingsgesprek op het bestuurskantoor gehad.
De eerste stap is gezet. Nu afwachten wat allemaal financieel mogelijk is.
De school groeit licht. Er komt vacature-ruimte. Komend jaar komt er namelijk een extra
groep bij. We gaan aanspraak maken op één lokaal extra bij het Expertisecentrum in ons
gebouw.
-Er is bij de stichting een benoemingscommissie Manager Onderwijs en Kwaliteit. Gaby zit
daar in. Het bestuur is nu zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen. De besturen
moeten nu aan de inspectie verantwoorden hoe de scholen het doen, daarom is de invulling
van de vacature van Manager Onderwijs en Kwaliteit erg belangrijk.
-De instroomgroep loopt heel goed en groeit tot het einde van het schooljaar tot een volle
groep.
-W.b.t. het fruit. Het is een initiatief vanuit school. Als er kinderen zijn zonder fruit, dan
kunnen ze het van school krijgen. We hebben ook brood en beleg.
We vragen de kinderen geregeld of ze ontbeten hebben. Als ze dat niet hebben gedaan, dan
kunnen ze brood van school krijgen.
We zijn heel blij met het jeugd educatie fonds. Zij financieren dit. We zijn dit jaar uitgeloot
voor de Europese subsidie voor schoolfruit, dus dit is een mooie aanvulling. Hopelijk worden
we voor volgend schooljaar weer ingeloot voor schoolfruit.

GMR:
Valt weinig over te zeggen. Er is op 13 oktober een vergadering geweest. We hebben nog
geen notulen ontvangen. We moeten een kort lijntje houden met George w.b.t. de GMR.
We gaan contact met hem opnemen.
SOP: ( Schoolondersteuningsplan)
Het Schoolondersteuningsplan is een document waarin staat hoe de school passend
onderwijs georganiseerd heeft.
Er is basisondersteuning en daarboven op ondersteuning voor kinderen met speciale
behoeften. Dat staat daar allemaal in beschreven.
Op de website staat nu een oude versie. Deze wordt vervangen door de nieuwe. De
aanpassingen die vanuit de MR-leden zijn besproken worden verwerkt door Gaby.
Ouderbetrokkenheid:
We hebben de samenvatting van suggesties ouderbetrokkenheid samen bekeken en
weggestreept wat al gedaan wordt op dit moment.
Huiswerkbegeleiding heeft enige vertraging i.v.m. het aantal beschikbare stagiaires.
Volgende vergadering gaan we hiermee verder.
Rondvraag:
-De MR vergadering van 18 januari wordt verschoven naar 25 januari .
( i.v.m. de online cursus.)
-Eind van het jaar gaan we uit eten met de leden van de O.R. en de M.R. als bedankje.
-Er waren wat klachten van ouders tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek. Er werd
buiten gefotografeerd. Dit is een aandachtspunt. Gaby kan daar een stukje over schrijven in
de nieuwsbrief, maar je kunt dit niet voorkomen.

