MR-agenda 050722
19.30 uur-21.30 uur
1. Vaststellen agenda
2. Actiepunten vorige vergadering
3. Post, email en mededelingen
4. Onderwijs
-WVP 22-23
Dit is een jaarlijks terugkerend document. We nemen het steeds stap voor stap door in
de TV. Grootste verandering is continurooster.
-NPO gelden 22-23; personeel
Vorig jaar was dit 700 euro, komend schooljaar 500 euro per leerling. Alles gaat opnieuw
naar personele inzet.
-Uitbreiding HB; A.H. als specialist samen met A.S. in de uitvoering
Na de opleiding tot specialist hoogbegaafdheid te hebben afgerond gaat A.H.
samenwerken met A.S. bij HB-onderwijs. We gaan een extra impuls geven aan het reeds
aanwezige HB-onderwijs.
5. Organisatie
-Organisatie 22-23; reacties ontvangen?
-SG 22-23
-SP 22-23
-SBP 23-27; na 2110 wordt met de opbouw gestart
Rick neemt deze punten met ons door.
6. Personeel
-M.S.
S.v.B gaat ons verlaten en gaat werken in het VO.
We gaan vanaf komend schooljaar werken met een docent van Skillz United die de
gymlessen 1x per week verzorgt.
7. Jaarplan/Jaaragenda
-Jaaragenda ouders 22-23
Deze komt in de vakantie online.
-Jaarplan 22-23; zie bijlage
Rick neemt deze met ons door.

8. Financiën
-SWV; voortgang
Rick praat ons bij.
Er zijn financiële problemen bij het SWV. Hierdoor komt er wellicht minder subsidie vrij.
We wachten nu op de herijking van de middelen.
9. Huisvesting
-Eerste overleg met de gemeente erbij
Er is gesproken over o.a. de locatie en het participeren van andere organisaties bij het
gebouw.
Na de vakantie gaan we concreter in gesprek over de te maken plannen.
10. GMR
11. Overig
-Tasje bij intake
Er zijn papieren tasjes samengesteld met spulletjes over de stichting en de scholen.
Deze worden meegegeven bij de intake. We zijn nog aan het brainstormen wat er nog
meer in kan.
-Presentatie 0510
Karola en Rick gaan opnieuw een presentatie geven. Nu aan 45 scholen.
-Corona
Vanwege een mogelijk uitbreken van opnieuw Corona is er een verplichting op het
maken van een vier stappenplan. Dit moet uiterlijk 0110 aan de MR worden voorgelegd.
12. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

