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Notulen vergadering MR SBO de Zonnewijzer; 25 april 2018 

 

Aanwezig    

P-MR Mayke Verberne Inge van Dillen  

O-MR Gonnie Dubbeld Babke Schrurs  

Afwezig met kennisgeving     

Afwezig zonder kennisgeving   Wiel Engelen 

Toehoorder    

Directie  Jessica van der Made   

 

1 Opening en vaststellen agenda 

 werktijden 

Geen toevoegingen. 

 

2  Binnengekomen en verzonden stukken 

Formatie 2018 is besproken. 

Momenteel is er veel ondersteuning en dit zal minder worden.  Meer mensen 

moeten worden ingezet op de werkvloer.  Hulpvragen worden beantwoord indien er 

vragen zijn. De professional zal niet standaard meer aanwezig zijn. 

Veel vragen zullen opgepakt worden in groepsverband in plaats van individueel. Zo 

heeft de gehele groep er baar bij. 

 Voorstel besteding geld Werkdrukverlaging: 

Materiaal gebruik werkplekken. 

Parnassys trainingen;  handmatig werk omzetten in automatisering. 

De MR geeft aan zich te kunnen vinden in het voorstel mits de andere leraren 

akkoord zijn. 

RIE Punten die zijn besproken en waar de organisatie iets mee gaat doen:  

 1 agressie; wordt nader uitgewerkt. 

 2 werkdruk; is het een beleving of werkdruk?  

 3 klimaat; klachten zijn gelijk aan 4 jaar geleden. Wat zijn de mogelijkheden? Waar 

worden de klachten neergelegd? 

 

Vanaf 20.00 uur met directie 

 

 

3 Nog te bespreken zaken  

 Opnemen in planning 2018-2019: 

• Plan van aanpak zonnewijzer (toekomstperspectief) 

• Rie 

• Schoolontwikkelingsplan 

• Schoolgids 

• Formatie planning, bezetting….mei/ juni 
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• Klachten. 

• School ondersteuningsprofiel en resultaten. Vergelijking hoe presteert de 

Zonnewijzer het tov ander onderwijs en waar leggen we de norm. Jessica is 

aan het kijken hoe een vergelijking gemaakt kan worden. Hoe kunnen we 

meten hoe goed we het doen? % op ontwikkellijn? 

 

4 Notulen vergadering 13-03-2018 

 Deze worden goedgekeurd. 

 

5 Mededelingen vanuit de directie  

Besproken onder mededelingen bij start vergadering. 
 

 

6  Schoolgids komend schooljaar  

Maaike , Gonny en Babke nemen voorbeelden mee. 

 

 

7  Inzet, inclusief samenstelling van de formatie  

Zie mededelingen 

 

8. Klachtenregeling + jaarlijkse evaluatie (zijn er klachten?) 

Besloten wordt om jaarlijks dit onderwerp te agenderen als MR of tussentijds mits 

Jessica behoefte heeft om deze te delen. 

Klachtenprocedure: vertrouwenspersoon wordt gewijzigd. 

Anti-pest coördinator is ingrid Meurkens  

Zonnewijzer is een rots en water school en spreekt dus ook in rots en water taal. 

 

9. Bespreking zorgplan (samenwerkingsverband). 

Aan het zorgplan is niets veranderd. Wel wordt een folder zorgtraject ontwikkeld. 

Jessica stuurt indien gereed concept naar de MR. 

(Folders voor eigen ouders maar ook voor de normale basisschool als er een OT 

komt). 

Verder is Jessica bezig om de website bij te werken. 

 

10. Wat er verder op tafel komt  

 

 

11  Rondvraag 

Maaike geeft aan de informatieavond te willen combineren met een borrel? En of het 

zinvol is om te werken met klassenouders. Ze bespreekt dit met haar collega’s. Dit 

om ouderbetrokkenheid te vergroten. 

 

 
Afspraken Afhandeling 

Datum gemaakte afspraak wie planning Gereed 
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Besluitenlijst Afhandeling 

datum  Instemming Advies 

    

    

    

Aandachtspunten MR anders dan in de jaarplanning 

opgenomen 

Realisatie afgerond 

Datum gemaakte afspraak   

    

    

 


