NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Dinsdag 30 oktober 2018
Notulist: Irene Heuvingh
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Markesteen

A G E N D A P U N T E N
Nr. Tijdstip

Onderwerp

1

19.30 - 19.40

Inspreektijd ouders
Geen ouders.

2

19.40 - 19.55

Ingekomen post / mededelingen, oa.
 Personele aangelegenheden
Fabian van ’t Zand gaat Lisanne vervangen op
donderdag en vrijdag in groep 7/8.
 Ziekteverzuim (vast jaarlijks agendapunt)
We zitten v.w.b. het ziekteverzuim goed, geen
bijzonderheden.
 School ondersteuningsprofiel
Zie bijlage, ter info. Wordt volgende keer opnieuw
geagendeerd.
 AVG

Bijlagen

http://www.rtvfocuszwolle.nl/cda-zwolle-scholen-worstelenmet-fotomomenten-door-nieuwe-avg/amp/

3

19.55 - 20.05

4

20.05 - 20.15

5

20.15- 20.25

Claudia gaat afspraken vastleggen in Parnassys. We
blijven ermee bezig.
Notulen vorige vergadering – vaststellen
Aangepast werkplan (datum eind mei) Een paar kleine
aanpassingen, die worden door Marcia gedaan.
Jaarverslag MR 2017-2018
Wordt op de website gezet.
Ouderbetrokkenheid/ inloop informatiemiddag
Zie nieuwsbrief van 30 oktober voor een kort verslag.
Nieuwe opzet wordt als positief ervaren.
Ouderbetrokkenheid hulpgroepen valt nog wel tegen.
Vaak dezelfde namen. De schoonmaakavond was nu
wel goed bezet.

Pauze
6

20:30 - 20.40

Ouder cie Partou (rol)
Dit is besproken met Sylvia Peper in de werkgroep.
Een aantal onderwerpen is echt specifiek opvang.

X (1)
X (1)
X (1)

7

20:40 - 20.50

8

20:50 - 21.00

9

21:00 - 21:10

10

21:10 - 21:20

11

20.20 - 21.25

12

21.25 - 21.30

Overlap zit hem in ouderbetrokkenheid en
voedingsbeleid. Wel willen we proberen meer
gezamenlijkheid in de nieuwsbrief te brengen. Dit
onderwerp wordt voor dit moment geparkeerd, door te
weinig overlap heeft het te weinig toegevoegde
waarde.
Ouderavond MR
Vorig jaar een gezamenlijke ouderavond met de
scholen uit Zuid, de theatergroep over
opvoedvraagstukken. Er is nog niet bekend welke
school dit jaar organiseert. Er is nog geen datum.
Schooljaarplan 2018-2019
Zie bijlage. Als er op- en aanmerkingen zijn dan via de
mail communiceren.
Begroting 2019
Jorien licht de meerjarenbegroting toe. Er is veel
veranderd. 2018 is nog niet compleet er missen nog
items. Het document roept ook vragen op.
TSO
Update: hoe loopt het?
Over het algemeen tevreden. Er is nog winst te
behalen op gebied van conflicten oplossen, Jorien en
Irene gaan hierover de TSO informeren, ook n.a.v. de
nieuwe SEL methode Kwink.
Passend Onderwijs: ontwikkelingen
Vorig jaar een aantal verwijzingen geweest, niet
extreem veel. Verwijzingen gebeuren wel later. Zorg
lijkt wel toe te nemen.
GMR
(4 december als toehoorder naar GMR: presentatie
strategisch plan OOZ?)

13

21.30 - einde

Irene en Jolanda melden zich hiervoor aan.
Rondvraag en sluiting

Marcia: website ‘nieuws’ wordt niet goed
bijgehouden. Jorien neemt dit mee.

X (3)

