
Notulen MR SBO De Zonnewijzer 2018-03-13.docx13   -1- 

 

 

 

 

 

  

 

Notulen vergadering MR SBO de Zonnewijzer; 13 maart 2018 

 

Aanwezig    

P-MR Mayke Verberne Wiel Engelen  

O-MR Gonnie Dubbeld Babke Schrurs  

Afwezig met kennisgeving  Inge van Dillen   

Afwezig zonder kennisgeving Nancy Ornek   

Toehoorder    

Directie  Jessica van der Made   

 

1 Opening en vaststellen agenda 

   

2 Binnengekomen en verzonden stukken 

 Mail Gonnie; 

 Voorbespreking punt 6; zie stukken vergadering. 

  Voorbespreking punt 7; zie stukken vergadering. 

 

3 Nog te bespreken zaken  

 Staking. 

 

Vanaf 19.30 uur met directie 

 

4 Notulen vergadering 31-01-2018 

 Onder het punt “speerpunten MR” zijn de opmerkingen aangevuld. 

 

5 Mededelingen vanuit de directie  

Het vakantierooster is aangevuld met studiedagen. Onze school wordt een rots en 

water school. Hiervoor zijn teamtrainingen ingepland op 16, 24  en 27 augustus 2018. 

Het voorstel wordt goedgekeurd. 

De formatie voor het komende schooljaar is bijna afgerond. We gaan per bouw zelf 

studiemomenten plannen. 

 Vergroening van het schoolplein; dit nemen we op met de speelplaatswerkgroep. 

Begroting; deze wordt in vogelvlucht doorgenomen. Daar waar nodig gaf Jessica een 

toelichting. Hoe staat het met de gelden voor onze MR? 

 

6 Het protocol onderwijscoöperatie professionele statuut 

Dit wordt moet besproken worden in de GMR, maar staat niet op hun agenda. 

Binnenkort is het een verplicht onderdeel, al wordt het pas in schooljaar 2019-2020 

door de onderwijsinspectie gemonitord. Mailtje sturen? 
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7 Protocol fysiek ingrijpen (DDG) 

Er zijn zes bijeenkomsten, morgen de derde, volgende week de vierde. Momenteel 

zijn er geen geregistreerde momenten. We hebben de kinderen eerder in beeld; we 

zitten ook al meer aan de voorkant (aanname) en op de werkvloer wordt ook 

proactief gekeken. 

Het protocol wordt goedgekeurd. 

 

8 Personeel en formatie  

Taakbeleid, functiebouwwerk, scholingsplan, inzet schooljaar 2018-2019  

We gaan in drie bouwen werken; 123, 456, 78. We gaan iets terug in de formatie; één 

leerkracht is al weg, een andere gaat hier ook weg.  Dit betekent dat er enkele 

groepsbezettingswisselingen zullen zijn; als bouw bij elkaar en een goed plan 

bedenken. Leerkrachten gaan meegroeien met de groep. In de onderbouw een 

hernieuwde aanzet om te komen tot werkplekken. Er is speciaal voor gekozen om 

groep 4 bij de middenbouw in te delen; hierdoor is het beter mee te pakken naar 5 

en 6.  Op 18 april wordt hier een gedeelte van de studiedag aan besteed. Op 11 juni is 

dan de presentatie voor het nieuwe schooljaar. Hopelijk wast het leerlingenaantal 

nog wel aan; gemiddeld één leerkracht op 7,5 leerling.  

Ook gaat het SBO andere Skozokscholen uitnodigen om in de onderwijskeuken te 

komen kijken. 

 

9 Schoolontwikkelplan  

Veel ouders hebben toch de behoefte aan een kennismakingsavond. Daarnaast vindt 

dan het kennismakingsgesprek plaats.  De periode vanaf oktober tot februari is te 

lang; eerder/meerdere contactmomenten organiseren. 

Wat zijn de opbrengsten per groep? Dit is zeer moeilijk te bepalen/samen te stellen 

op groepsniveau, omdat kinderen veelal adaptief getoetst worden, en het dus 

individuele overzichten worden. Om dit op groepsniveau in beeld te brengen, vergt 

veel handwerk. 

Met het programma van Covey zijn we de laatste keer bezig geweest met de 

gewoonte “eerst begrijpen dan begrepen worden”. 

 

10  Rondvraag 

Staking; 13 april. Ook nu geldt weer: collectief staken of niet. Teamleden worden 

uitgenodigd om hun voorkeur uit te spreken. 

 

 

Data MR-overleg: 

25 april 

12 juni 
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Afspraken Afhandeling 

Datum gemaakte afspraak wie planning Gereed 

14-11-2017 begroting mr Jessica 13-03-2018 13-03-2018 

30-01-2018 protocol onderwijscoöperatie 

professioneel statuut 

Gonnie 13-03-2018 13-03-2018 

     

 

 

Besluitenlijst Afhandeling 

datum  Instemming Advies 

13-03-2018 voorstel studiedagen 2018 X  

13-03-2018 protocol fysiek ingrijpen X  

 

Aandachtspunten MR anders dan in de jaarplanning 

opgenomen 

Realisatie afgerond 

Datum gemaakte afspraak   

    

    

 

 


