Notulen MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Woensdag 23 mei 2018
Notulist: Marcia Brouwer
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Markesteen

Nr. Tijdstip
1
19.30 - 19.30
2

19.30 - 19.50

.
3

19.50 - 20.05

Onderwerp
Inspreektijd ouders
Geen ouders aanwezig.
Trendanalyse n.a.v. laatste toets periode
De resultaten van begin februari worden toegelicht door Regina.
Volgend jaar eerder (maart/april) agenderen. Over het algemeen
erg tevreden met de behaalde resultaten. Rekenen wordt steeds
‘taliger’ (sommen uit stukken tekst halen). Meer op richten. Taal
goed, spelling gestegen – ingevoerde methode ‘staal’ lijkt positieve
invloed te hebben op resultaten. Extra aandacht voor
werkwoordspelling en focus/werkhouding.
Resultaten eindcito zijn boven het landelijk gemiddelde, tevreden.

Ingekomen post / mededelingen, oa.
• Personele aangelegenheden
Ongewijzigd
• Staking
Team sluit hierbij aan, reeds gecommuniceerd met ouders
• Bestuurstoezicht inspectie
Eerste beeld is gedeeld tijdens netwerkoverleg schoolleiders Zwolle
Zuid, waarbij Jorien aanwezig was. Diverse scholen OOZ zijn
bezocht.
• Extra middelen werkdruk akkoord
Besproken in team. dit jaar: gymnastiektijd niet ontdubbelen, levert
tijd op voor leerkracht. Meer inzet vakleerkracht gymnastiek - zorgt
voor meer tijd leerkracht voor de administratieve taken. Iemand
aannemen voor 1 dag per week om lessen op te vangen. Daarnaast
is kritisch gekeken naar het aantal benodigde vergadermomenten,
deze zijn nu verminderd (efficiencyslag).
• Grote Peuterdag 6 april
Succesvol, grote opkomst. Heeft geresulteerd in aantal
aanmeldingen en verzoeken voor gesprekken.
• Gesprek met ouders inclusief veiligheid
Er hebben 8 ouders deelgenomen aan dit rondetafelgesprek. Het
was een positief, opbouwend en relativerend gesprek met ouders.
Komt stuk over in nieuwsbrief.
• Extra funding

4

20.05 - 20.10

5

20.10 - 20.15

6

20.15 - 20.15

Betreffende ouder heeft donatie aan leerlingenraad gedaan en wil
begeleiden; leerlingenraad bepaalt bestemming. T.z.t. in
nieuwsbrief aandacht aan besteden.
Notulen vorige vergadering – vaststellen
Notulen worden vastgesteld en z.s.m. op de website geplaatst.
Voorlopig formatieplan 2018-2019
Klassenindeling vorige keer besproken. Indeling docent/klas nog
niet bekend, volgende vergadering ter advisering agenderen. Er
wordt gekeken naar de bezetting kleuterklassen bij de start van het
schooljaar en de verwachting gedurende het schooljaar i.v.m. evt.
(extra) instroomklas.
Invulling bewegingsonderwijs volgend schooljaar
Vorige keer voldoende besproken. Prominentere rol. SportService
Zwolle. Zie tevens ‘extra middelen werkdruk akkoord’.

Pauze
7
20:20 - 20.30

8
9

10

Tussenschoolse Opvang
De invulling krijgt steeds meer vorm. In de nieuwe situatie is de
school aanspreekbaar m.b.t. de tso (is nu/ ‘oude’ situatie Stichting
TSO Zwolle). Er lopen nog gesprekken met een reeds
gekwalificeerde stagiair van Partou (pedagogisch medewerker) en
mogelijk nog een pedagogisch medewerker. Daarnaast ambulante
medewerkers uit team en vrijwilligers (deels mogelijk zelfde als nu,
school selecteert). Bijdrage ouders blijft gelijk, wordt indien nodig
evt. aangevuld schoolbudget.
20.30 - 20:40 Privacy wetgeving AVG
Er is een campagne vanuit OOZ aangekondigd voor medewerkers.
Er komt een stuk voor ouders in de nieuwsbrief.
20.40 – 20:45 Werkplan MR schooljaar 2018-2019
Concept wordt besproken. Agenderen:
• Trendanalyse/resultaten: maart en september
• AVG: mei en oktober toevoegen
• Tso: oktober en april
• Visitatie (erkenning als dalton kind centrum) : februari en juni
20:45 - 21.00 HVO/GVO/IGO
Het wordt een aanbod van gecombineerde lessen. Dit wordt naar
ouders groep 4-7 gecommuniceerd in de nieuwsbrief van juni. .
Boodschap richting ouders: de Markesteen is een openbare school,
wij vinden het voor de brede oriëntatie en ontwikkeling van kinderen
van belang levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden, instanties
helpen ons daarbij. Hierbij horen een aantal formaliteiten bij om de
subsidies voor deze organisaties veilig te stellen..

11

21.00 - 21.10

Beleidsplan Social-Emotioneel Leren en Gedrag
Beleidsplan besproken, (bestaande) werkwijze en acties
Markesteen zijn geïntegreerd. Het plan is reeds besproken in
het kaderteam. MR is akkoord. Het plan komt op de website,
in de schoolgids wordt hiernaar verwezen.
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21.10 - 21.15

GMR
Meerdere vacatures, geïnteresseerden kunnen zich melden.
Kees Elsinga (College van Bestuur OOZ) is op bezoek geweest bij
de Markesteen, hij was erg enthousiast over de school.

13

21.15 - einde

Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering 26 juni 2018 17:30

