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Open vergadering 20.00-21.30 – mr leden & directie
1. 19.45 uur – Welkom
2. 19.50 uur – Notulen en actielijst mr
Goedgekeurd.
3. 19.55 uur – Uitkomst verkiezingen
a. Helene heeft zich als enige kandidaat aangemeld voor de verkiezingen en zal het
volgende schooljaar aanschuiven als omr-lid. Peter zal afscheid nemen van de mr na
6 jaar.
4. 20.00 uur – Hoe gaat het met ons m.b.t. de speerpunten van de mr – tussentijdse evaluatie
De evaluatie wordt naar de volgende vergadering verplaatst. De omr adviseert om ouders een
bericht te sturen met een verslag waar het team van De Winde het afgelopen jaar aan
gewerkt heeft tijdens de studie (mid)dagen. Zo weten de ouders welke ontwikkeling De Winde
heeft gemaakt.
5. 20.30 uur – Update onderwerpen vanuit directie en uit de planning van het mr-jaarplan
a. Schoolondersteuningsprofiel:
Het document is al door het team van De Winde besproken. Er worden nog een
aantal vragen gesteld en beantwoord. Begrijpend lezen heeft de aandacht en met het
changelab is een plan gemaakt. Aan het team wordt dit gepresenteerd, zodat zij een
aantal vaardigheden snel kunnen gaan inzetten. Alle andere veranderingen zullen in
een tijdsplan worden weggezet.
b. Concept schoolgids ‘21/ ‘22
Karin heeft het document doorgestuurd en Jeroen en Linda hebben een aantal
aanvullingen al doorgestuurd. Linda neemt ons mee door het document. Karin geeft
antwoord. We nemen met elkaar het punt Weektaak en Huiswerk door en delen wat
school nu doet en ouders ervaren met hun kinderen thuis.
c. Winterevaluatie jaarplan
Wordt verschoven naar de vergadering van eind mei.
d. Schoolbespreking na de Cito M-toetsen.
e. Stand van zaken m.b.t. leerlingenraad
De leerlingenraad is nog niet gestart.
f. Schaalvergroting & PR
Marketing Makkers heeft een start gemaakt met het team en informatie verzameld.
Met Karin gaan zij het plan bespreken.
g. Stroomschema, combinatiegroepen
Karin herhaalt nog een aantal punten die besproken zijn wat betreft de
combinatiegroepen. Met elkaar bespreken we het stroomschema en wat dit betekent
voor het onderwijs nu en in de toekomst. Karin beantwoordt een aantal vragen over
het stroomschema. Met wat er nu aan informatie is moeten er opnieuw keuzes
gemaakt gaan worden. De OMR en PMR stemmen in met het plan voor het komende

jaar. Karin zal dit met de informatie over de te formeren groepen en hoe de formatie
eruit komt te zien.
h. Advisering voor het VO
De OMR heeft geen vragen. Vanuit de PMR komen nog een aantal punten die in het
document verwerkt kunnen worden. Karin maakt het document definitief.
6. 21.30 uur – Einde en afsluiting
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