
MR-agenda 151122

19.30 uur-21.30 uur

1. Vaststellen agenda

2. Actiepunten vorige vergadering

3. Post, email en mededelingen

4. Onderwijs

-Mediawijsheid
Bijna alle groepen zijn gestart met het geven van de lessen. Leerkrachten geven
de lessen zelf. Vorige week was het de week van de mediawijsheid.
We zetten de leerlijn voor het komende jaar door.

*Week van de mediawijsheid
*Start eigen leerlijn Media Wegwijs

-Lessen Unicef
Unicef komt lessen geven in alle groepen. Over de rechten van het kind.
Komende 3 weken op woensdag. Alle groepen krijgen een gastles. We krijgen de
lessen aangeboden n.a.v. onze eerdere actie voor Oekraïne.

5. Organisatie

-Strategisch beleidsplan 23-27 (SBP)
Er is inmiddels een concept met ambities. Komende periode wordt dit verder
uitgewerkt. Er zijn ambities die voor al onze scholen gelden. Uiteindelijk vinden
alle ambities hun weg naar de schoolplannen (SP).

*Studiedag stichting 2110
*Uitwerken en SBP+SP opstellen

6. Personeel

-Zwangerschapsverlof E.K.
-Corona

7. Jaarplan/Jaaragenda

-Quick Scan:
*Zorg en begeleiding; deze is positief ingevuld.
-Verbeterpunt:
*21 eeuwse vaardigheden; techniektorens



Een werkgroep pakt dit op. Kijken hoe we dit meer gestructureerd kunnen
oppakken en kunnen laten aansluiten bij de lessen in de groep.

*Teambuilding; specialisten
Specialisten worden steeds meer zichtbaar binnen het team. Specialisten van
onze 3 scholen gaan elkaar ook treffen om ideeën uit te wisselen.

8. Financiën

-Begroting 2023
-Omdat er geen MR-vergadering meer zal zijn voor de jaarwisseling zal de
begroting 2023 ter informatie per mail worden verspreid binnen de MR.
-Begroting komt erg onder druk te staan door de energiekosten.

-SBP 2023-2024
De begroting van kalenderjaar 2023 heeft invloed op de begroting van schooljaar
2023-2024.

-Aanvraag subsidie verbetering basisvaardigheden afgewezen
Via loting zijn we afgewezen. De vraag is bij deze subsidies altijd vele malen
groter dan de beschikbare gelden.

-Op 21 november de kascontrole AC door Marjolein en Anneke.

9. Huisvesting

-Arbodienst; aantal (fysieke) aandachtspunten viel mee.
Arbo controle gehad. Aandachtspunten pakken we de komende 4 jaar op.

-Toestel achterplein; plaatsing 2311
-Nieuwbouw
*Laatste ontwikkelingen

Er is weer overleg geweest met de gemeente.
*Participatie Bink/Helden

Voor de kerstvakantie willen we helder hebben met welke BSO-organisatie we
gaan samenwerken.

*Locatie
We streven ernaar om in het overleg met de gemeente de locatie nog dit
kalenderjaar jaar vast te stellen.

10. GMR

11. Overig

-Armoede

*Bericht uitgegaan
Wij hebben hierop nog geen reacties ontvangen.



*Solidariteit ouders
We constateren solidariteit in diverse vormen onder de ouders. Dat waarderen
we zeer.

-Vertrek directeur 1e VDH
Per 1 januari zal deze collega vertrekken. Een sollicitatieprocedure voor een
opvolger loopt inmiddels.

12. Rondvraag


