4de notulen MR vergadering schooljaar 2018-2019; 19 maart 2019
Aanwezig: Rob, Stephanie, Brenda, Laurens, Jolande en Philip. Tevens nam Kenneth deel.
Afwezig: Elise en Stevie
Notulist: Philip
Agendapunten
Welkom
Notulen vorige keer
Aanpak ziekteverzuim
Elzenhagen

Structureel lerarentekort

Tussenschoolse opvang

Cito scores

Formatie
MR bezetting volgend jaar

Actiepunten en afspraken

Wie?

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
De notulen en het jaarverslag moeten op de site.
Op school is er momenteel een hoog ziekteverzuim onder
leerkrachten. Dit lijken allemaal heel specifieke, op zich
staande gevallen. Heel ABSA kampt met een hoog
ziekteverzuim. Binnen school wordt veel gedaan aan de
werving van extra leerkrachten en onderwijsassistenten.
- Vacatures uitzetten op de Pabo
- Social Media (Elzenhagen facebook, zodat ouders
dit ook kunnen delen)
- Promo filmpje?
- Bonus voor diegene die een nieuwe collega
binnenhaalt.

Philip

Punt voor de GMR: kunnen er op ABSA niveau extra
krachten geworven worden, die binnen de stichting op
verschillende scholen aan het werk kunnen.
Kenneth schetst een beeld van de samenwerking tussen
Brood en Spelen.
Wat zou nog meer een optie kunnen zijn?
- Kan er iets vanuit de gemeente geregeld worden?
- Mensen vanuit Partou of Kids Actief?
- Kijken naar scholen waar een goedlopende
regeling hiervoor is.
De M-toetsen zijn geanalyseerd en hieruit zijn op
groepsniveau nieuwe groepsplannen gemaakt.
Er is vaak een discrepantie tussen cijfers op het rapport
en Cito-scores. Er wordt nu gezocht naar een manier,
waarop de cijfers en de Cito-scores verweven kunnen
worden.
Kenneth heeft een eerste opzet van de jaarplanning
2019-2020 gedeeld.
Oudergeleding:
Er moet een oproep komen in het Elzenblad. Rob heeft
een voorzet gegeven. Deze wordt in het komende
Elzenblad gezet. Tevens zullen de leerlingen een brief
mee naar huis krijgen met deze tekst. Zo proberen we zo
veel mogelijk ouders te bereiken.
Personeelsgeleding:

Philip

WVTTK

Jolande en Elise zullen na dit schooljaar stoppen met de
vertegenwoordiging in de MR. Dat betekent dat er ook
binnen de Personeelsgeleding nieuwe collega’s moeten
worden geworven.
Agenda voor de volgende keer:
- Vijf gelijke dagen model
- Overzicht schoolontwikkeling
- Tevredenheidsonderzoek
- Digitale vaardigheden
- Uitnodigen van de OV.
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