MR-vergadering De Zuiderkroon, 20-06-2018
Aanwezig: Maurice Boer (voorzitter), Sandra Gillieron , Marianne Schippers (notulen), Ernst-Jan van
Mens (lid GMR) , Martijn Bakker (directie), Chantal van Andel (aanstaand MR-lid), Joram van de Beld
en Afke Kuyper (kandidaat MR-leden)
Afwezig met kennisgeving: Mark Abcouwer
1. Opening. Maurice heet met name Joram en Afke van harte welkom.
2. Notulen d.d. 29-05-2018: N.a.v.: Keuze tussen overleg- en basismodel is inmiddels
achterhaald, aangezien er in de nieuwe CAO slechts sprake is van één model. De CITO
resultaten zullen in de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar besproken worden.
Tekstueel: notulen worden vastgesteld.
3. Formatie / groepsverdeling: Voorstel voor het schooljaar 2018-2019 wordt rondgedeeld. We
blijven werken met 4 groepen. Vanuit UniQ komen er zover nu bekend rond de 20 kinderen
naar De Zuiderkroon. Er is inmiddels toegezegd door het bestuur, dat er geld voor extra
ondersteuning zal worden toegekend aan De Zuiderkroon. Martijn hoopt uiterlijk volgende
week van Fred te horen hoeveel dit concreet gaat worden en wat we hiermee
kunnen/mogen doen.
4. Schoolbeleidsplan: Martijn heeft het jaarplan voor 2018-2019 schematisch op papier gezet
en deelt dit met de MR. Opmerkingen: de visie/missie moet duidelijk zichtbaar worden in de
school. Eventuele invallers zouden ook Jenaplanonderwijs moeten uitdragen. Vaste Prik weer
iedere week? Voor Engels gaan we gebruik maken van de methode Join-in. Een formeel
document van het jaarplan 2018-2019 komt in de 1e vergadering na de vakantie op tafel ter
informatie en bespreking.
5. Besteding werkdrukgelden: Het is nog onduidelijk hoeveel we van het bestuur zullen krijgen.
Martijn heeft hierover op 21 juni een gesprek met Fred.
6. Uitslag ouderenquête: We zijn niet blij met de uitslag, met name communicatie scoort onder
de maat. Punt om aan te werken komend schooljaar.
Afke adviseert om bij DUO te vragen naar de antwoorden op de open vragen. Voorts wordt
geconcludeerd, dat de terugkoppeling veel te laat plaatsvindt. Idee is om volgend schooljaar
wederom de NetPromotorScore te peilen.
Uitslag kindertevredenheidsonderzoek blijft binnen school.
7. Nieuw MR-lid: N.a.v. de oproep in de Vaste Prik hebben Joram van de Beld en Afke Kuyper te
kennen gegeven wel zitting te willen nemen in de MR. 1 vacature is inmiddels opgevuld in de
persoon van Chantal van Andel. Voor de tweede vacature hebben we dus nu 2 kandidaten.
Joram en Afke gaan samen overleggen en indien nodig worden er verkiezingen gehouden.
8. Jaarverslag MR: Mark zal het MR-jaarverslag 2017-2018 schrijven en sturen naar de MR. Dit
verwachten wij binnenkort en dan kan het in de eerste vergadering na de vakantie
vastgesteld worden.
9. Ouderavond: Advies van Maurice is om vooraf te peilen op welke avond de meeste ouders
kunnen komen.
10. Wat verder ter tafel komt: niets
11. Sluiting: rond 22.00 uur.
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