Notulen MR Vergadering 08-01-2020
Aanwezig: Jos Vissers, Marjan Lucassen, Thy Mathu-Ho, Saskia Tissen, Teun de Boer.
1. Achterbanraadpleging
Positief resultaat uit de enquete. Ouders die deel hebben genomen hebben grotendeels positieve
ervaring overgehouden aan het Kind-Ouder-Leerkracht gesprek.
Enkele negatieve punten die uit enquete komen gaat in team verder worden gesproken.
Bijvoorbeeld het punt over hoeveelheid tijd om te praten voor ouders zelf in het gesprek, focus ligt
misschien wel heel veel op kind.
Wellicht ook een gespreksformat voor tweede ronde gesprekken.
Terugkoppeling naar ouders is geweest in het Berichtje.
2. Nieuwe schoolplan 2020-2024
Het eerste gedeelte (stichtingbeleid SPO Condor) bevat wat moeilijker vakjargon.
Het is een op het oog meer haalbaar document geworden dan het vorige schoolplan.
Sommige dingen moeten nog aangevuld of aangepast worden.
Over een passage in het schoolplan dat gaat over Engels: Moet het puur gericht zijn op taal of ook op
gebruiken/cultuur? Hetzelfde geldt voor ICT (concretiseren van de ambitietitel).
Saskia gaat met feedbackpunten aan de slag en verwerkt het tot definitieve versie.
3. Werkverdelingsplan
Enkele inhoudelijke vragen over duurzame inzetbaarheid ouderen en enkele feedbackpunten op
basis van formulering en visuele presentatie in/van het plan zijn besproken. Saskia heeft deze vragen
en punten uitgelegd en past waar nodig aan.
4. Begroting en meerjaren investeringsplan
De begroting voor Sint Joris is op bestuurlijk niveau goedgekeurd door de GMR.
Overzicht investeringen 2020-2021 is door Saskia gedeeld: o.a. afgeschreven desktop PC's,
methodes, buitenspeeltoestel gaan vervangen worden.
5. Actielijst vorige notulen en ingekomen post
Berichtje voor werving nieuwe MR Lid door Thy. Enkele aanpassingen nodig.
ACTIE: Thy stuurt door naar Saskia.
GMR stuurt notulen niet door en kunnen dus ook niet worden doorgestuurd.
ACTIE: Marjan gaat dit navragen.
Kinderopvang update: aantal dingen worden getoetst op realiseerbaarheid.
ACTIE: Nieuwe update bij volgende vergadering.
6. Mededelingen vanuit de GMR
Nieuw logo SPO Condor. Verslag wordt doorgestuurd door Marjan.
7. Mededelingen vanuit team/ouders
Geen mededelingen. Staking aangekondigd maar vanwege steun vakbonden nog niet 100 procent
definitief.
Geen rondvraag.

