MR
MR vergadering
Datum
Aanvang
Plaats

Notulen
Donderdag 3 oktober 2019
19.30 uur – 21.00 uur
’t Bossche Hart

1. Opening
2. Notulen vorig overleg
13 juni 2019.
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen vanuit school
a. Eerste ervaringen Unit-onderwijs.
Er is uitgebreid gesproken over de eerste ervaringen van het Unit-onderwijs in de
onderbouw. De veranderingen zijn met name organisatorisch van aard. Het
lesgeven “op niveau” gebeurt nog zeer beperkt. Een aantal vakken zijn per leraar
gebundeld. Zij merken dat zij zich hierdoor verder kunnen specialiseren in een
vak. De leraren en de kinderen zijn erg positief over de nieuwe wijze van lesgeven
en over het continurooster.
b. “Vinger aan de pols”: pesten en “klimaat”, verkeersveiligheid.
Voor pesten wordt gestart met een nieuw programma, Kwink.
c. Jaarplan.
Het jaarplan is besproken en is een afgeleide van het schoolplan 2019-2022. De
doelen zijn SMART geformuleerd en haalbaar. Het jaarplan is opgedeeld in de
onderwerpen Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg
en ambities, Financieel beheer, Personeel en Overig.
d. Opbrengsten 2018/2019.
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De doelstellingen voor
2019/2020 zijn opgenomen in het jaarplan.
e. Schoolbezoek College van Bestuur (toegevoegd agendapunt).
Er is een bezoek gebracht door het CvB. Zij zijn positief over de voortvarendheid
waarmee het team de opzet van het Unit-onderwijs heeft opgepakt.
4. MR
a. Jaarplan / schooldoelen (follow-up).
Het schooljaar is net begonnen. Desondanks zijn een aantal doelen al behaald.
b. Tevredenheidsonderzoek.
Staat onterecht op de agenda. Resultaten zijn al gedeeld.
c. Clustervorming.
Op 7 oktober is er een afspraak met andere clusterleden. Er zou sprake kunnen
zijn dat er clusteroverstijgend samengewerkt kan worden.
Er wordt een Plusklas opgezet in samenwerking met Zegge en de Bukehof
(Oudenbosch).
d. Scholingsbehoeften MR-leden.
Zijn er niet.
5. Rondvraag
6. Sluiting

MR
Overige vergaderingen
28 november 2019
9 januari 2020
20 februari 2020
9 april 2020
4 juni 2020

