Notulen MR vergadering 23 januari 2020:

•

Opening door Arnold

•

Mededelingen Team

We hebben twee bijeenkomsten gehad met het team. Er was een studiedag op 6 december 2019 en
een teamvergadering op 16 januari 2020.
Op de studiedag van 6 december hebben we de volgende punten besproken:
•
•
•
•
•

Wat gaan we doen met de INKA week
Hoe gaan we om met de berichtgeving op Parro
Er is een nieuw conflictformulier ontwikkeld door de werkgroep van Sociaal Emotioneel
Leren. Hier hebben we met het team naar gekeken en mee ingestemd.
Hoe zorgen we ervoor dat op MIC dagen iedereen een werkplek heeft en waar kunnen deze
extra werkplekken het beste inrichten etc
Sociaal Emotioneel Leren: Hoe SEL is het team. We hebben met het team een aantal
opdrachten gedaan om elkaar eens van een andere kant te leren kennen.

Op de teambijeenkomst van 16 januari hebben we de volgende punten besproken:
•
•
•

Het evalueren van het werken met vakdocenten muziek en handvaardigheid
Een presentatie van de expertgroep rekenen
Brainstormen over hoe we de coöp. Coaching kunnen inzetten.

•

Mededelingen Directie

Binnen SKIPOV zijn er verschillende scholen die op een of andere manier deelnemen aan de staking.
Wij zijn tijdens de staking 2 dagen dicht. Raymond geeft uitleg over hoe we tot dit besluit zijn
gekomen. Oudergeleding van de MR staat achter de staking.

•

Schoolplan 2019-2023

Raymond geeft uitleg over het nieuwe format van het schoolplan. Het is een overzichtelijk document.
Waar gaan we de komende 4 jaar mee werken, wat zijn de speerpunten en de ontwikkelingen die we
gaan aanpakken. We kijken samen naar de laatste aanpassingen en Raymond zal met Arnold een
datum prikken om het schoolplan te ondertekenen voor goedkeuring.

•

GMR nieuws

Bij de oudergeleding van de GMR is een vacature. Hier mogen ouders op reageren.

De ouderbijdrage voor ouders wordt dit jaar vanuit SKIPOV gevraagd en kan betaald worden met een
betaallink in de mail.

•

Rondvraag:

Suus neemt de nieuwsbrief over op het moment dat Laura met verlof gaat.

Suus

