MR-agenda 310522
19.30 uur-21.30 uur
1. Vaststellen agenda
2. Actiepunten vorige vergadering
Geen.
3. Post, email en mededelingen
Geen.
4. Onderwijs
-Evaluatie NPO gelden 22-23; zie ook ‘8. Financiën’
Inzet NPO lijkt zinvol geweest. We hebben vooral ingezet op leerkrachten. Komend jaar
worden de NPO-gelden hier opnieuw voor aangewend.
-SZE Cito M; rekenen en begrijpend lezen
Rekenen en BL viel tegen deze CITO M-ronde.
BL en TL gaan we komend schooljaar een traject starten.
Rekenen gaan we uitgebreider onderzoeken.
-Eindcito groep 8
We zitten boven het landelijk gemiddelde. Voor alle leerlingen was de score passend bij
het schooladvies. Rekenen bleef ook hier wat achter.
5. Organisatie
-Organisatie 22-23; *BFP 22-23 (begroting en formatie gelijktijdig)
*informeren op hoofdlijnen
*brief ouders
Eind deze week n.a.w. brief naar ouders uit.
Verder weinig verandering in de organisatie. Daar zijn we blij mee gezien de onrust in
het onderwijs.
-SBP 23-27
*doelen-sprekers-studiedag 211022
Doel is om aan de doelen uit het SBP aan sprekers te hangen.
-Samenwerking HU *schoolopleiders Binnen de stichting aanwezig. Karola is dit bij ons.
*praktijkopleiders De leerkrachten waar de stage gelopen wordt.
6. Personeel
-CAO De salarissen worden gelijk getrokken met salarissen VO.

7. Jaarplan/Jaaragenda
-QS:

-Samenwerking Positieve uitkomst.
-Privacy Positieve uitkomst.
-Gebouw Negatieve uitkomst. Het bevestigt de behoefte aan vernieuwing.

-VP: -Traject continurooster is afgerond.
We gaan nu roosters (pleinwacht) maken om alle taken eerlijk te verdelen. Deze week
gaat er een apart informatiebericht naar ouders uit.
8. Financiën
-Inzet NPO-gelden 22-23; zie brief minister Wiersma
-Schoolarrangement SWV
SWV zou schoolarrangementen stop willen gaan zetten. Ze zitten met een financieel
probleem. Ze zijn o.a. te gul geweest met geld naar scholen voor extra zorg.
De € 72.500 die wij krijgen van het SWV hebben we nodig om groep Aarde te
financieren.
Als wij dit bedrag niet kunnen ontvangen zitten we met een serieus probleem rondom
groep Aarde en onze zorgstructuur.
Het schoolarrangement loopt tot 311222 en daarna is het onzeker. Onze algemeen
directeur heeft gemeld dat het geld er sowieso komt, als het nodig is vanuit de stichting.
Voor schooljaar 2022-2023 is het rond, maar voor schooljaar 2023-2024 e.v. horen we
het nog.
9. Huisvesting
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een bouwadviesbureau dat ervaring heeft met
het bouwen van scholen.
Volgende stap is met gemeente om de tafel. Deze stap moet snel genomen worden.
10. GMR
11. Overig
-Presentatie 1905
Karola en Rick hebben een presentatie gegeven aan 30 schooldirecteuren over onze
school (groep Aarde). Dit was een positieve, prettige dag.
-Opname ‘Dit is Holland’ 2405
We wachten het concept van de beelden af.
-A4D
Groot succes.
12. Rondvraag
-Volgende en laatste vergadering is 5 juli i.p.v. 28 juni.

