26 februari 2018 om 17:30 uur op de Madame Curiestraat 25,
Terneuzen

Notulen 2017/2018
VSO De Wingerd
17.30 interne vergadering mr-leden (met broodjes)
Afwezig: Mireille
1. Opening en welkom
2. Evt. aanvulling van de interne agenda
3. Notulen: goedgekeurd
4. GMR: Stand van zaken rondom Ambulante Begeleiding, Qwestor, Jaarplan
2018, ter vaststelling, SOP
5. Punten vanuit jaarplanning:


informatie meerjaren-formatieplan



voortgang schoolplan,



inventarisatie ziekteverzuimbeleid,



informatie vakantierooster

6. Wat er verder ter tafel komt:


Taakverdeling binnen MR; voorzitter



Verkiezingen (Thérèse treedt af); folder aanpassen, stukje Thérèse en
Diana. PMR maakt afspraak om aan te passen. Kandidaat aan laten sluiten
op vergadering 10-4, als Thérèse afscheid neemt.



Ouders doen ertoe; hoe nu verder? Vraag wordt voorgelegd aan Peter.

18.00 uur vervolg vergadering in aanwezigheid directeur (met
soep)
7. Notulen vorige vergadering; hier wordt bij punt 8 op teruggekomen.
8. Vanuit jaarplanning MR:
•
informatie meerjaren-formatieplan; data worden verzameld en
geanalyseerd. Voor 1 mei gereed. Bron 1 is het aantal leerlingen en wat de
bekostiging hiervoor is. De prognose is dat deze dekkend zal zijn. In het
SOP (schoolondersteuningsplan) zijn doelgroepen beschreven, die
onderwijs volgen bij ons. Dit kan consequenties hebben voor de
bekostiging en de inrichting van onderwijs voor bepaalde leerlingen. Het
SOP wordt gebruikt door samenwerkingsverbanden om inzage te hebben
in welk onderwijs er kan worden voorzien door welke school.
•
voortgang schoolplan, ouders doen ertoe. Jaarplan is in team
besproken, volgende vergadering op agenda. Het punt ouders doen ertoe
wordt besproken met de OR door Frank. Het wordt besproken in een
teamvergadering.
•
inventarisatie ziekteverzuimbeleid, verzuim is afgenomen evenals de
verzuimfrequentie. Het verzuim ligt onder het gemiddelde verzuim van De
Korre en het landelijk gemiddelde. Vanwege het ERD (eigen risico
dragerschap) wordt gekeken of dit verder kan afnemen.
•
informatie vakantierooster; zie advies vakantierooster. De overheid
heeft 5 vakantiedagen verplicht opgenomen in de meivakantie. Peter
adviseert om het advies vakantierooster over te nemen. De
carnavalsperiode valt binnen het advies van het OCW
9. Nieuws vanuit de directie:
Er wordt onderzoek gedaan naar hoeveel leerlingen in de categorie 2bekostiging vallen. Het gaat om leerlingen met de diagnose ASS.
10.Rondvraag:


Thérèse: Thérèse is betrokken bij Terneuzen FM. Het programma
Terneuzen actueel wordt uitgezonden op zaterdagmorgen. Thérèse
wil graag 1 à 2 personeelsleden, of 1 leerkracht met een ouder
interviewen over het onderwijs op De Regenboog-De Wingerd
gedurende 2 uur afwisselend met muziek op vraag. (4 à 5
gesprekjes van ongeveer 5 minuten) in april, mei of juni.
Vragen/onderwerpen zijn van tevoren bekend en worden in overleg
bepaald. Graag over 2 weken doorgeven wie zich wil opgeven.

19:00 uur vervolg interne vergadering MR-leden
Nabespreken punten algemene vergadering

19:30 uur sluiting vergadering
Indienen declaraties!

Punten voor volgende vergadering 10 april:

Verkiezingen
Informatie formatieplan (na 1 mei)
Jaarplan wordt toegelicht (ouders doen ertoe)

