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Open vergadering 20.00-21.30 – mr leden & directie
1. 20:00 uur – Welkom
2. 20:05 uur – Notulen en actielijst mr: graag de agendapunten doelgericht bespreken.
3. 20:10 uur – Onderwerpen vanuit de mr
a. Jaarverslag 2019-2020 mr
De mr keurt het jaarverslag, dat geschreven is door Peter, goed. Laura en Linda merken een aantal punten op. Dit wordt aangepast en dan kan het op de website worden
geplaatst.
b. Voortgang ontwikkeling lesaanbod/lesmethode/21-eeuwse vaardigheden, etc
Er is voldoende geld binnen de mr, omdat er weinig is uitgegeven. We bespreken met
elkaar of er een doel is waar wij het aan kunnen doneren. Het bedrag van €1545,00
van SGH kan naar het fonds en de leerlingenraad die dit jaar opgestart gaat worden.
4. 20.15 uur – Update directie
a. Jaarplan
Het jaarplan is blijven liggen. Voor oktober 2021 zal het jaarplan klaar moeten zijn.
Karin streeft zelf naar kerst 2020.
b. Schoolplan
Linda spreekt haar complimenten uit over de SWOT en geeft een korte toelichting.
Het is ook een goed stuk voor de ouders. Er kan na het schrijven aandacht worden
besteed aan de bijlages en lettertypes. Laura kan hierbij helpen als het stuk tekstueel
klaar is. Karin geeft aan dat zij er ook erg enthousiast over is en tegelijkertijd nog veel
werk zal hebben om het document verder af te maken.
c. Schoolondersteuningsprofiel en RI&E
Het RI&I is erg uitgebreid geschreven en lijkt iets verouderd. De prioriteit staat in het
systeem. Werkdruk staat bij veel scholen bovenaan. De SGH zal hier iets mee moeten doen. De Pmr zal met elkaar een afspraak maken om te kijken wat er is gerealiseerd, wat er op de planning staat en wanneer dit wordt uitgevoerd.
d. 5-gelijke dagen rooster.
De collega’s ervaren de extra uren van de studiedagen als prettig voor het invoeren
van de vele veranderingen. De mr stelt vragen over de ervaring van leerkrachten. De
leerkrachten hebben met elkaar besloten de pauzes te veranderen. We bespreken
ook met elkaar de vermoeidheid en de werkdruk.
De mr geeft aan dat alle studiedagen bij elkaar opgeteld uitkomt op 21. Een aantal
ouders hebben al aangegeven dat dit niet te combineren is met het werk en het opnemen van vrije dagen. Het zou bedoeld zijn voor 1 jaar, zodat het personeel alle veranderingen zou kunnen integreren.
5. 21.30 uur – Einde en afsluiting

