Medezeggenschapsraad
Secretariaat: Judith Horváth, Biezelaar 59, 4844 RD Terheijden.
___________________________________________________________________

Agenda vergadering 20 juni 2019 om 19:00
Algemeen.
1.

Opening
Welkom Gert.

2.

Mededelingen: Graag input vooraf via de mail indien mogelijk.
a. Secretaris: Ingekomen post / uitgaande brieven
b. Voorzitter: ingekomen info uit vergadering Oudervereniging
c. Leden (P)MR
GMR: inspectiebezoek
d. Directie: SKOD/DAT
Managementletter van juni, zie SharePoint in map van huidige vergadering.
Oudergesprekken 2019-2020
Communicatie systeem ouders; Parro i.p.v. ISY
Inloopmoment groepen 1-4
e. Wie van de ouders gaat naar de eerstkomende GMR vergadering?

3.

Notulen: Het verzoek om van tevoren te bekijken of je op- en of aanmerkingen hebt.
a. MR:
2019 05 13
b. GMR:

4.

Afsprakenlijst

Onderwerp
Conclusie van de ouder- en leerling enquête

Actie door
Judith

Klaar d.d.
13 juni

Bespreken veiligheidsplan. Plaatsen op agenda
van 20 juni.

Judith

13 juni

Begroting van De Zeggewijzer plaatsen op
agenda maart/april 2020.

Judith

Maart/april 2020

Bekijken schoolgids, op- en aanmerkingen
naar Colinda.

allen

6 juni 2019

(G)MR taken afspreken op de agenda van 20
juni.
MR data vastleggen voor komend schooljaar
op agenda 20 juni .
MR verkiezingsreglement opstellen/aanpassen
op agenda maart/april 2020.

Judith

13 juni

Judith

13 juni

Judith

Maart/april 2020

op agenda van 20 juni plaatsen.
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Instemming:
5.

Schoolgids.

Informatief:
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Conclusie ouder- en leerling enquête.
Onderwijsresultaten. Komen in maart –april op de MR agenda. Toelichting over
opbrengstgesprekken en groepsoverdracht tijdens vergadering.
Status werkverdelingsplan. (Formatie en taakverdeling) Groepsbezetting is rond en
gecommuniceerd naar ouders. Taakverdeling vindt de laatste drie weken plaats; uitgangspunt:
behouden van huidige taakverdeling.
Bespreken veiligheidsplan.
Update visie/schoolorganisatie.
Scholing team ziet er als volgt uit:
ZIEN; 3-8 pedagogisch leerlingvolgsysteem met follow-up
Doelgericht werken 1-3; bijeenkomsten en coaching on the job
Snappet 4-8; borgen en verdiepen kwaliteit; vanuit analyse naar instructie en werkpakketten
op maat.
Coöperatief leren 1-8: borgen en verdiepen kwaliteit; coaching on the job/ eenduidige
doorgaande lijn en afspraken.
IKC voortgang.
MR data vastleggen voor komend schooljaar.

Rondvraag.
Colinda is bij bovenstaande bespreking aanwezig.
13. (G)MR taken afspreken
14. Afscheid Paul.
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