Notulen MR vergadering bs. Bernadette
22 november 2018

Opening vergadering:
Arnold opent de vergadering en heet Jikke van harte welkom. Jikke sluit het eerste agendapunt aan
om uitleg te geven over het zorgplan.

Zorgplan:
Jikke geeft een toelichting op het herschreven zorgplan. Samen met de MR leden lopen we bladzijde
voor bladzijde door het zorgplan heen. In januari komt het zorgplan nog een keer op de agenda. Voor
die tijd kunnen MR leden hun feedback/input mailen naar Jikke: jplanting@skipov.nl

Mededelingen Team:
-

Het calamiteitenplan is aangepast.
Er is een nieuwe opzet voor de handvaardigheid lessen. De methode laat maar zien wordt op
dit moment door de leerkrachten ingezet.
Het onderzoek van onze LIO student is zichtbaar in de teamkamer.
We hebben de nieuwe taalmethode en de nieuwe kleutermethode geëvalueerd.

Mededelingen Directie:
-

Vanaf januari gaat Leontien de instroomgroep starten
De directeuren van SKIPOV hebben een tweedaagse gehad.
Daar is gesproken over hoe om te gaan met vervangingen, de nieuwe CAO en de
werkverdeling hierbij en de professionele leergemeenschap.
Raymond heeft begrotingsgesprek gehad met Berry en Paul. Dit gaat over de leerling
ontwikkeling en bemensing.

WMK:
Werken met kwaliteit: het is een instrument om eigen kwaliteit in beeld te krijgen. Er worden
schooldiagnoses afgenomen. Er worden QuickScans ingezet. Elk jaar twee kwaliteitskaarten
uitwerken. Je meet de kwaliteit van de eigen ambities. In het instrument WMK zitten
tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Het WMK instrument is gekoppeld
aan: “mijn schoolplan”. In augustus 2019 moet het nieuwe schoolplan klaar zijn.

Werkverdeling:
Raymond geeft uitleg over de nieuwe vorm van werkverdeling. Binnen de nieuwe CAO zijn een aantal
dingen veranderd en krijgen teamleden meer/anders inspraak in de taken en de keuzes.

Evaluatie oudergesprekken:
De oudergeleding gaat aan de slag met het bevragen van hun achterban over de nieuwe opzet van de
rapportgesprekken. Voor 23 januari is dit klaar.

GMR:
-

De GMR heeft een vergadering gehad met de raad van Toezicht
Er wordt nagedacht over wel of geen GMR conferentie
Er komt een enquête onder de personeelsgeleding.

Rondvraag:
Suus: Hoe staat het met nieuwe leden? Moeten we al wat opzetten rondom verkiezingen?
-

Hedwig gaat op zoek naar het regelement verkiezingen.

