Notulen MR 23-09-2019 om 20.00 uur.
Locatie: basisschool ’t Scathe
Aanwezig: Suzanne, Yvette, Diane Robert
Notuliste: Peggy
Afwezig: Lonneke mk.

1. Opening en vaststellen agenda
Suzanne opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.
Diane heeft nog wel opmerking over schoolplan IB’er: dit wordt nog aangeleverd.

3. Ingekomen stukken
Op verzoek van GMR moet aantal ouders in MR terug naar 2 personen, zijn er nu 3.
Notulen komen nu ook op de website van school. Notulen tot nu toe wat miniem,
iets uitgebreider uitwerken.

4. Mededelingen directie
•
•
•
•
•
•

•
•

Dorothe is gestopt met de MR. Zij heeft de plaats ingenomen van Marleen als
sleutelfiguur van het leerlingenvolsysteem en daar gaan ook voldoende uren in
zitten.
Op dinsdag 12-11-2019 staat er een Audit gepland. Er komt een team van 2
geschoolde auditoren en 2 specialisten( IB’ers). Ze komen de klassen bezoeken
en zullen gesprekken voeren met ouders, kinderen en leerkrachten.
Diane is druk met het schoolplan. Dit was uitgesteld door de fusie. Er is een opzet
gemaakt, dit moet nog besproken worden met de leerkrachten.
Vlootschouw ( Audit voor leerkrachten); wordt verricht door 2 medewerkers van
persooneelszaken van Liemers Novum. Hierin worden leerkrachten besproken
over de toekomst/kwaliteit.
Els zit dit jaar 40 jaar in het onderwijs (ambt.jubileum). Ze denkt er nog over na
hoe dit te vieren.
Scholen contactdag: er komen dan bestuurders van Liemers Novum de school
bezoeken. Dit heeft betrekking op de visie en missie van de school. Aan het
einde van de dag komen alle bestuurders bij elkaar en bespreken hun
bevindingen dan met elkaar.
Eindresultaten zijn beter geworden (2018) wat betreft toetsen en scores.
Begroting: we steven af op een tekort en dit is ook te verklaren.
- De formatie is uitgebreider dan jaar ervoor, we zitten nu in een te ruime jas.
- Heeft op te maken met het 5-gelijke dagen model, op verzoek van het
bestuurd.

- Leerkrachten die de 60 jaar voorbij zijn, gaan ook geen jaren meer door.
5. Mededelingen GMR
Zie bericht bij ingekomen stukken.

6 Rondvraag
•
•

Kunnen we met de gymles schoeisel verplichten? Dat is een vraagstelling ja of
nee? Hier komen we op terug.
Groep 6-7-8 gaan met de fiets naar school, groep 5 niet.

Suzanne sluit de vergadering om 20.25 uur.
De volgende MR vergadering is op 10 december 2019 om 20.00.

