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Notulen vergadering MR SBO de Zonnewijzer; 14 januari 2019 

 
Aanwezig    
P-MR Mayke Verberne Inge van Dillen Wiel Engelen 
O-MR Gonnie Dubbeld  Rebecca Theunissen 
Afwezig met kennisgeving  Babke Schrurs   
Afwezig zonder kennisgeving    
Toehoorder    
Directie  Jessica van der Made   

 
1 Opening en vaststellen agenda 

 Er zijn geen nagekomen agendapunten. 
 
2 Binnengekomen en verzonden stukken 

 GMR  
 

Vanaf 20.00 uur met directie 
 
3 Notulen vergadering 03-12-2018 
 Deze worden goedgekeurd. 
 
4 Mededelingen vanuit de directie  

Personeel Anneke is begonnen in groep 7; de instroom in de bovenbouw is wel 
wennen. Ook Stef is verhuisd naar de bovenbouw; dit gaat wat makkelijker omdat 
leerlingen hem kennen. Anne heeft per 1 februari een nieuwe werkomgeving. Gerben 
integreert op een ander school. Wilma is de nieuwe onderwijs assistent in de 
onderbouw; zij heeft ook een goede start gemaakt. Petra is voorlopig niet op school. 
Tot 1 mei is er vervanging door Rieke tot 1 mei. Ook een logopediste die weer wil 
instappen zal aansluiten. 
Door deze aanpassingen blijft er nog nood voor een aantal dagen, mede door het 
vertrek van Ingrid (fulltime). Een optie voor zou nog kunnen zijn dat Anouk naar de 
bovenbouw komt en een andere onderwijsassistent in de middenbouw. Jessica is nog 
naarstig op zoek naar aanvulling. 
Gonny, een gedragsspecialist, is momenteel begeleider van leerlingen ter 
ondersteuning van de leerkrachten.  
Jessica is al bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Langzaam aan vormt zich 
al een plan. Zoals bekend gaan leerkrachten binnen de bouw proberen mee te 
stappen met de groep.  
Het vakantierooster is goedgekeurd door de GMR; nog ingevuld moet studiedagtijd. 
Dit is nu heel beperkt (7,5 uur). Er wordt gezocht naar een verruiming van deze uren. 
Een voorstel is om de middagpauzes in te korten; dit levert per jaar voldoende uren 
op. Hier is niet iedereen van gecharmeerd. Er worden andere opties genoemd: vijf 
minuten langer per dag; woensdag/vrijdagmiddag gebruiken voor studiemiddagen 
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(hoorns model). Om tot een beter pauze-beeld te komen, gaan de leerkrachten hun 
pauzetijd een week lang klokken. 
15 maart stakingsdag; groep 1-2-3-8 niet, 4-5-7 wel; dus vrij?; wordt nagevraagd bij 
bestuur hoe een en ander wel kan. Dit heeft te maken met de salarieering.  
Het komende schooljaar, moet er een werkverdelingsplan worden opgesteld. De 
basis voor is 1695 uur; misschien kunnen we samen met de HMR bespreken. 
Verkeersveiligheid; door de Windroos wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke 
effecten voor wat betreft geparkeerde (leerkracht)auto’s. 
Ondersteuningsprofiel; team passend onderwijs is bezig eigen document op te 
stellen.  
Schoolresultaten/schoolbeeld (HUBprofielen, Logos); leerroutes verder verkennen. 
wijken we af en hoeveel; dit resulteert ook in het schoolplan. 
Verder wordt er nog hard gewerk aan het functiebouwhuis (FUWA) 
Het maken van het schoolontwikkelplan loopt volgens planning; er zijn al 
verschillende ambitiekaarten waar het plan verder op gebaseerd wordt. 
Er waren strubbelingen met de digitale Citotoetsen, waar we aan zouden deelnemen. 
Daardoor werden deze adaptieve toetsen afgemeld door Cito. Voor enkele leerlingen 
is het mogelijk interessant om nog de papieren en niet-adaptieve versie te doen. 
Volgend schooljaar moeten onze leerlingen dit ook. Nagaan of we nog kunnen 
aanmelden.  
 

5 Rondvraag 
  
6 Sluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng. 
De vergadering wordt gesloten. 

 
Data MR-overleg: 
dinsdag 2 april 
dinsdag 21 mei 
dinsdag 11 juni 

HMR: 
17 april  2019: 19.00-20.00 
11 juni 2019: 19.00-20.00u 
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Afspraken Afhandeling 
Datum gemaakte afspraak wie planning Gereed 

     

     

     

     

     

 
 

Besluitenlijst Afhandeling 
datum  Instemming Advies 

    
    

Aandachtspunten MR anders dan in de jaarplanning 
opgenomen 

Realisatie afgerond 

Datum gemaakte afspraak   
    
    

 
 


