MR
20 september 2016
Aanwezig: Minèt, Mari, Henny, Hèlen, Kitty, Els,
Afwezig: Roy

01.Opening
Kitty opent de vergadering.
02.Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie
 Minèt merkt dat er op het Heibosch anders wordt omgegaan met de verlofregeling. De
regels worden aangegeven vanuit de leerplichtambtenaar. Deze zijn terug te vinden op de
site van de Bunders. Daarnaast kunnen er bijzondere situaties zijn waarin de school zelf kan
besluiten in het wel of niet toekennen van verlof. Hierin zitten nog verschillen tussen beide
scholen. Belangrijk is dat er een goede onderbouwing is voor de reden van het verlof. Het is
wenselijk dat hierin een eenduidig beleid is. Minèt gaat op beide scholen de ouders
informeren over de verlofregeling.
 Hoever zijn we met de samenwerking met het Heibosch? Skipov wil graag een audit laten
doen op alle scholen. Dit zal gedaan worden door de organisatie “Onderwijs maak je
samen”. Deze audit heeft al op enkele Skipov scholen plaatsgevonden en deze scholen
waren daar erg enthousiast over. De audit bestaat uit een analyse van de gehele school. Alle
klassen worden bezocht. Er komen gesprekken met ouders en leerlingen. Hieruit komen
adviezen voort die worden besproken in het team. Hieraan kan dan verder gewerkt worden.
Op beide scholen zal deze audit ook plaatsvinden. Het is daarom wenselijk om eerst te
kijken wat er uit deze audit komt. Daarna volgt een onderzoek onder ouders over de
samenwerking met het Heibosch. Belangrijk is dat het zorgvuldig gebeurt.
03.Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie
Minèt heeft nog geen ingebrachte stukken vanuit de directie.
04. Ingekomen post
Kitty heeft een mail ontvangen over de vergaderdata van het Heibosch. Het zou wenselijk zijn dat we
op dezelfde avonden vergaderen omdat dit de meest praktische werkwijze is voor Minèt. De
collega’s van het Heibosch geven aan dat zij niet op maandag of dinsdag kunnen.
We bespreken wat onze mogelijkheden zijn. Voor ons is de woensdag en donderdag een probleem.
We kijken naar de komende vergaderdata en zoeken naar een oplossing.
Een mogelijkheid is dat Minèt niet alle vergaderingen op de Bunders aanwezig zal zijn. Zij zal dan de
informatie op papier aanleveren. Wij kunnen daar dan vragen over stellen. Minèt zal de volgende
vergaderingen aanwezig zijn: 7 november 2016, 6 februari 2017 en 15 mei 2017.

De laatste vergadering van dinsdag 20 juni verzetten we naar donderdag 22 juni en Minèt kan daarbij
ook aanwezig zijn. Dit is de laatste vergadering en Kitty en Els nemen dan afscheid.
Per saldo zal Minèt bij twee vergaderingen van de Bunders niet aanwezig zijn.
05. ARBO
Hèlen en Mari plannen de data voor de ARBO. Zij vragen een ouder die daarbij aanwezig kan zijn.
06. GMR
Mariska zit sinds dit jaar in de GMR. Wij zijn daar blij mee. Zij is automatisch contactpersoon voor
ons. Wanneer er relevante informatie is kan zij ons direct informeren.
07. Zaken voor advies en instemming
Deze zijn er op dit moment niet.
08. Speerpunten
 Proces van clustering kritisch volgen.
 Schoolresultaten blijven volgen.
 YAG blijven volgen.
 Implementatie van de nieuwe rekenmethode “Reken zeker”.
 Proces van invoering Hoorns model.
 De voortgang van Engelse les kritisch blijven volgen.
09.Rondvraag
 De deur van de hoofdingang is op slot op de avond van de MR vergadering . We spreken nu
af dat we binnenkomen via de ingang bij het kantoor van Minèt. Henny zorgt ervoor dat
deze deur open is.
 Dit jaar moeten we op tijd aan de verkiezingen beginnen. Kitty en Els nemen dit jaar afscheid.
10.Sluiting
Kitty sluit de vergadering.

