Notulen MR vergadering 29 mei 2018

1. Opening en welkom aspirant leden Eelse en Erick.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 9/3/2018
Akkoord
3. Jaarverslag 2017/18
Actie Vesna

Aanwezigheid Mirjam:

4. Nieuwe zorgplan (zie bijlage).
MR geeft, met aantal aanpassingen, instemming
5. Plan voor de besteding van het werkdrukgeld dat vanaf volgend schooljaar beschikbaar komt (zie
bijlage). Instemming PMR
Akkoord met plan, met als voorbehoud en toevoeging dat er goed gekeken wordt naar een
eerlijke/gelijkmatige verdeling van de middelen (onderwijsassistent). Tevens jaarlijkse evaluatie van
besteding middelen.
6. Jaarkalender voor volgend schooljaar.
Volgt per mail van Mirjam aan MR. Akkoord.
7. Verkennen organisatie van de overblijf per volgend schooljaar
Huidige situatie is niet ideeal, nu er ad hoc een overblijfkracht is uitgevallen.
Mirjam stuurt de offertes nog aan MR door, we hebben voorkeur voor Kinderstralen. Mirjam zal een
mail aan alle ouders sturen met uitleg stand van zaken. En een laatste oproep doen voor hulp.
8. Stand van zaken financiering leonardo onderwijs (zie beleidsstuk juni 2017)
- 80% betalende ouders (twickel en zilvermeeuw, BAS minder)
- volle klassen (behalve BAS)
- SOPOH is (weer) bezig met uitleg hb-onderwijs aan samenwerkingsverband, hoop is dat er
vervolgens geld gereserveerd zal worden specifiek voor hb-onderwijs en dus continuering hbonderwijs binnen SOPOH na 18/19.
- evaluatie eind 2018, dan besluit door SOPOH hoe en of er door zal worden gegaan met hbonderwijs na schooljaar 18/19.
9. MR gedeelte nieuwe website
Mirjam regelt login MR en optie plaatsen documenten

10. nieuwe e-mail adres
Anneke heeft eea aangepast waardoor e-mails nu wel worden doorgestuurd.

11. Binnengekomen post
nvt
12. Rondvraag en/of mededelingen
- idee om Postmeeuw niet als bijlage te versturen, maar in mail zelf. Daarmee makkelijker leesbaar.
Inge/Stephan bespreken met Mirjam.
- kanjertraining, nav recent onderzoek waaruit blijkt dat deze methode onvoldoende werkt op pesten
is er zorg bij ouders over hanteren van deze methode op Zilvermeeuw: al langer bekend dat deze
methode niet werkt op pesten, maar wel goed op sociaal-emotionele ontwikkeling. Tbv pesten werkt
zilvermeeuw met Taakspel, en die methode is in het recente onderzoek wel effectief gebleken.
Daarnaast 2x/jaar onderzoek naar welbevinden en anti-pest coordinatoren.
13. Sluiting

