Agenda van de vergadering 31-5-2021
Aanvang: 19.00 uur. Eindtijd: 21.00 uur.
Voorzitter: Jeroen
Afwezig: Jeroen
Notulen: Evy

Postmap voorbereiden: Joris: -mr magazine
Tekststukken via mail: volgen via Eric
Indien OV punten heeft, graag van te voren aanleveren
Plaats: Indien geen bezwaar op afstand in lokaal groep 8.

1.Opening en ingekomen post (postmap) en e-mails.
Inventarisatie punten voor rondvraag aan Eric (let op geen
agendapunten)?
Joris benadert Jeroen.
2 MR Magazines binnengekomen om in te zien.

2. Tevredenheidspeiling Successpiegel
We zijn tevreden over de uitkomsten van de Successpiegel.
Een puntje van aandacht is het buitenspelen op het plein. Hier wordt
structureel wat lager gescoord.
In het leerlingenpanel is de zichtbaarheid van surveillance bij het
blauwe veldje ook aan de orde gekomen.

3. Formatieplan en NPO

Coronagelden: 700 euro per leerling beschikbaar gesteld = 140.000
euro voor De Lage Weijkens. Dit is te besteden voor één schooljaar.
Volgend schooljaar zal hierop nog een bedrag volgen.
Op bestuursniveau zijn hiervoor al een aantal interventies gepleegd.
Op schoolniveau hebben we uiteindelijk nog 70.000 euro te besteden
komend schooljaar (350 euro per leerling).
Wij willen hiermee 0,6 wtf toevoegen aan onze formatie.
We kunnen hiermee gewoon weer 8 groepen maken en extra
ondersteuning toevoegen.
MR gaat akkoord met het gegeven formatieplan.

4.Trendanalyse
Zie voorgaand punt.

5. Start schoolgids/schooljaarplan
Deze staan volgende week op de rol.

6. Urenberekening
Urenberekening is besproken en toegelicht.
MR geeft hiervoor akkoord.
De kalender wordt de volgende vergadering besproken.

7. Kwaliteitszorg
Duidelijk overzicht gemaakt. We gaan in de toekomst meer inzetten op
het SMART formuleren van doelen. Korte termijn zorgcyclus speelt
hierbij een grote rol om ons als leerkrachten meer inzicht te geven in de
onderwijs ontwikkeling van de kinderen.

8. Inzet werkdrukmiddelen
Hier zijn we nog niet aan toegekomen. Dit zal een volgende
vergadering verder opgepakt worden.

9. Waarderingskader
Dit hebben we besproken in combinatie met de kwaliteitszorg.

7. GMR: bespreekpunten vanuit agenda / notulen?
GMR heeft woensdag vergadering over de NPO gelden.
Goed om dit in de gaten te houden.
Wij gaan als MR een signaal afgeven richting de GMR over de NPO
gelden.

8. Wat communiceren we richting MT/ouders/nieuwsbrief
Joris neemt contact op met Jeroen wat zijn plannen zijn met betrekking
tot de MR.
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Actiepunt
Notulen GMR, stukken vanuit bestuur e.d.
worden doorgestuurd
Stukken via mail delen (alleen printen indien
echt nodig).
Agenda / notulen op website school
plaatsen
Verwijzing naar website punt MR +
mededelingen voor nieuwsbrief
Agenda doorsturen aan OV

Wie
Joris
Eric
Joris
Evy
Joris

Klaar ?

