Agenda 5e MR vergadering
Datum

: vrijdag 24 mei 2019

Aanvang

: 14:45u (de vergadering is openbaar)

Einde

: 16:00u

Locatie

: De Klimop

Genodigden

: Corina, Daphne, Fleur, Hans, Tim

Dreischor

Besproken punten:

Wie

1

Opening, vaststellen agenda

Tim

Tim

2

Notulen vorig overleg

Doorlezen notulen vorig overleg van 22-03-2019.
Opmerkingen:
-Besloten is dat 4 mei vrij gegeven wordt, dus de
meivakantie 2020 loopt t/m dinsdag 5 mei.

Allen

-Daphne wil nog een jaar 2019-2020 GMR lid/voorzitter
blijven. Daarna moet er een personeelslid in de GMR.
3

Binnengekomen post

MR tijdschrift doorgegeven.

4

Mededelingen vanuit de OR

-Schoolreis: goed gegaan. Donderdag 16 mei is er een
OR vergadering geweest. Pinkstermarkt is de volgende
activiteit.

5

Mededelingen vanuit de GMR

-GMR vergadering van 23 mei is niet door gegaan,
omdat het bestuursformatieplan niet op tijd is
aangeleverd door Obase.
-De eerst volgende vergadering komt er iemand een
toelichting over AVG geven.
-Formatie is in grote lijnen rond op de scholen.

Allen
Corina

Daphne

6

Mededelingen vanuit Obase

- We hebben een start gemaakt met het schoolplan,
waar we als speerpunten ICT en gepersonaliseerd leren
in hebben opgenomen.
- We gaan als team de opleiding ‘The move’ volgen.
- Er wordt door georiënteerd op een intensievere
samenwerking met andere besturen. Raden van
Toezicht zijn bij elkaar geweest. Wordt vervolgd.

7

Mededelingen vanuit de ouders

8

Schoolplan 2019-2023

Hoofdstuk 2 is de vorige keer besproken. Hoofdstuk 3
(inrichting onderwijs) is in concept klaar, Hans geeft
kopie van het concept. Graag doorlezen en
opmerkingen mailen naar Hans. Dinsdag 4 juni komt
Saskia van het RPCZ om met Hans verder te werken
aan het schoolplan. De bedoeling is dat het een beknopt
document wordt. Hoofdstuk 1 is een Obase stuk, is nog
in concept.

Allen

9

Stand van zaken De Klimop-Kibeo

Ontwikkelingen Kibeo:
Ewald gaat nog in gesprek met Elly Brand, niet voor 11
juni.
Atie Roovers plant een werkbezoek om een groen IKC
te bezoeken. Hans en Daphne gaan op werkbezoek,
Ewald eventueel. We kunnen iemand van de dorpsraad
meevragen op werkbezoek.

Hans

10

Schoolbezoek evaluatie

Obase schoolbezoek van dinsdag 7 mei 2019.
Het concept verslag van Petra Kotvis krijgen we
binnenkort.
Schoolklimaat goed. Analyses goed. Aandachtspunt
acties uitvoeren n.a.v. opbrengsten.
Verslagen alle Obase scholen zijn in te zien.

Hans

11

Gynzy/ Cloudwise

We gaan met Gynzy-COOL platform werken. Er zijn 60
chromebooks met twee kasten besteld. Rekenen, taal
en spelling gaan we aanbieden m.b.v. Gynzy. Dit
programma werkt adaptief.

Hans

-

Hans

Allen

12

Datum volgende vergadering

-Vrijdag 28 juni van 14.00 tot 15.00 uur.

Tim

Agendapunten volgende vergadering:

13

Rondvraag

-Daphne: in het nieuws kwam dat er een verkeerde
score was gegeven bij de uitslag van de IEP-toets, hoe
was dat hier? 1 leerling was met score 84 bij een hoger
niveau ingedeeld.
-Hans deelt het werkverdelingsplan van De Klimop uit.

Tim

