Notulen MR-vergadering 09 December 2019

Aanwezig: Elna, Nathalie, Paul, Ingrid en Resja

1. Opening
20.00 uur opent voorzitter de vergadering.
2. Notulen
Notulen van vorige vergadering zijn goedgekeurd na aanpassing Elna.
3.Informatie- uitwisseling met bestuur school
- BVL- verkeer en veiligheidsmeting
Maikel heeft toelichting gegeven aan de uitwerking van het verkeersplan, veilig speel- en werkgedrag
voor alle groepen. De MR geeft als aanvulling om ouders te betrekken bij regels en afspraken die
gemaakt worden met de kinderen (bijv. als er kinderen met auto’s van ouders vervoerd worden).
Ook de Veiligheidsmeting is wederom afgenomen. Maikel heeft toelichting gegeven op de resultaten
van oktober. Daarin worden zorgelijke beelden gezien. Deze waren al bekend en er zijn reeds acties
op uitgezet. De verwachting is dan ook dat bij een nieuwe meting verbetering is te zien. Begin januari
wordt de meting opnieuw afgenomen. In februari zullen de nieuwe resultaten besproken worden in
de MR-vergadering. Door het bestuur is geconcludeerd dat er veel losse instrumenten ingezet
worden om het welbevinden te verbeteren (bijv. the leader in me, van harte samen). Het idee is om
hier een koppeling in te gaan maken, zodat er meer methodisch geïnvesteerd kan worden op sociaalemotioneel gebied.
- Schoolplan en overzicht
De schooldiagnose Zorg en Begeleiding wordt in januari afgenomen. Toelichting hierover zal in de
volgende vergadering komen.
- Plan van borging
Maikel en Petra zijn gestart om dit plan om te vormen naar het nieuwe jaarplan.
- Begroting (o.a. leerlingenaantal)
De “prinicipe begroting” is gemaakt en toegestuurd naar de Raad van Toezicht. Op dit moment zijn er
111 leerlingen. Er is een iets grotere zij-uitstroom gekomen dan verwacht. De formatie die was
toegekend was wel kloppend. Er wordt een lichte groei verwacht naar 120 kinderen. Paul geeft een
toelichting op de begroting. Deze is erop gebaseerd dat alles hetzelfde blijft, formatie op peil en
minimale groei. In Maart/ Mei gaat het team verder met het werkverdelingsplan.
Vanaf 2020/2021 schooljaar betalen ouders geen vrijwillige ouderbijdrage maar gaat de stichting dit
bekostigen.
- Strategisch beleidsplan Skipov
4 nieuwe kernwaarden.
Skipov beleidsplan is opgesteld vanuit 4 nieuwe kernwaarden. Paul geeft hierover toelichting. Het
proces is uitgelegd vanuit een samenvattingsblad.
- Terugkoppeling toetsing en gang van zaken bovenbouw
Bij de laatste toetsing is er een vooruitgang te zien. Op basis hiervan zijn er interventieplannen
opgezet. De interventies lijken hun vruchten af te werpen, het leren staat weer voorop. MRoudergeleding geeft het advies om ouders mee te nemen in deze positieve ontwikkeling, maar ook
deelgenoot te maken van de inzet die de leerkracht daarvoor moet leveren of evt. verbeterpunten.
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Paul vertelt over de ouderavond groep 7-8. Deze heeft tot nu toe positieve veranderingen
opgeleverd bij de kinderen.
4. GMR bijzonderheden
De laatste notulen is van 14 november. In deze vergadering is gedeeld dat er nog steeds veel kritiek is
op passend onderwijs. Vanuit het Samenwerkingsverband wil men streven om in ieder van de drie
regio’s Oss, Uden, Veghel één school voor SBO en SO samen te hebben. De route voor basisscholen
blijft hetzelfde.
5. OR/MR
Geen bijzonderheden.
6. Leerlingenraad bijzonderheden
Lara en Neel mochten vanuit de Leerlingenraad aansluiten bij het directieberaad. Daar mochten zij
vragen stellen en meedenken over afspraken met buitenspelen.
7. Mapstukken/ ingekomen stukken/ overige zaken
Geen bijzonderheden.
8. Rondvraag
Geen bijzonderheden.
9. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

