Medezeggenschapsraad
SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11
5021 XA Tilburg
Telefoon: 013-5424094/5420364
E-mail:
MR@sbozonnesteen.nl

Notulen mr vergadering 3 juli 2018
1. Opening
Tamara opent de vergadering,
na wat hindernissen met de wifi
2. Notulen 15 mei 2018
3. Post
Ingekomen:
uitgaande:

stembriefjes overleg/basismodel
instemming werkdrukverlagingsbudget
instemming schoolplan 2018-2022
stemming overleg/basismodel

4. Mededelingen
School:
Overlegmodel is unaniem door het personeel gekozen,
Werkdrukverlagingsbudget: uitgegeven aan een vakleerkracht gym en de resterende gelden
voor een onderwijsassistent.
Schoolplan 2018-2022 ingestemd met dit schoolplan
We starten met 15 leerlingen meer dan de prognose, we starten nu met 12 klassen. Er zal
meer ruimte zijn.
Er starten ook een aantal stagiaires in september van de PABO en ROC onderwijsassistent.
IDRIS gaat uitbreiden en gaat meer lokalen gebruiken.
Pilot executieve functies in de middenbouw. Er komen twee mensen in de klassen om dit met
de leraren aan de kinderen aan te leren. Er komt een soort lab in de school om dit te kunnen
uitvoeren. De stagiaire psychologie gaat meten wat het effect is. Plein 013 financiert dit. Pantha Rei doet mee met deze pilot
Pilot chromebooks is erg positief ontvangen. Het draait heel goed in de klassen. De leraren die
ze gebruiken kunnen goed met deze hard en software werken.
Bestuur:
GMR:
Tamara: ik was als enige niet-leraar aanwezig op de bijeenkomst van de voorzitters van mr-en
en de GMR. Uitstroom Keyzer en Parcours is besproken. De communicatie GMR – mr is besproken. De notulen komen op de website. Hoe de scholen omgaan met werkdrukverlaging en
basis-overlegmodel, vertegenwoordiging ouders binnen mr-en
Hans: GMR met RvT: dit ging vooral over het bestuursbureau; dit kost veel geld
En gaat steeds meer geld kosten als we niet oppassen. Opletten dat het geen waterhoofd
wordt.
Aanstelling Dave loopt af, gaat deze verlengd worden? Ja
Hij gaat erop letten dat hij zijn aandacht meer naar Biezonderwijs richt.

5. Evaluatie jaarplan 2017 (realisatie) (instemming)
Karin: miv september ga ik dit verslag inbrengen in het sbo overleg hoe gaan we hier mee om?
Kan ik er gelden aan koppelen?
Gesprekkencyclus is helemaal rond. We zijn als enige school hiermee up to date.
Doordat leraren meer regie pakken op wat erin de groep gebeurt zijn er waarschijnlijk minder
time outs.
We stemmen in met dit deze evaluatie
6. Formatieplan
Prognose leerlingaantal moet goed in de gaten gehouden worden. Hoe gaat dit lopen in de
toekomst.
We noteren bij het plan een paar opmerkingen die meegenomen dienen te worden en stemmen in met het formatieplan 2018-2019
7. Organisatie nieuwe schooljaar
We starten met 12 groepen, er zijn een nieuwe gymleraar, een onderwijsassistent en een leraar aangetrokken.
8. OR financiën
Komt na de zomervakantie.
9. Weekbrief
Schooljaar 2018-2019 is uitgebreid aan bod gekomen. Er starten 12 groepen.
Er is ook een extra gymleraar, onderwijsassistent en leraar aangesteld. De kinderen krijgen nu
twee keer per week gymles van een vakleraar.
Het verslag van het jaarplan verbeterdoelendoelen 2017 is goedgekeurd.
Er is goedkeuring verleend aan het formatieplan 2018-2019
10. Rondvraag / sluiting rond 21.00 uur borrel met activiteiten commissie en
afscheid Maike
Rik: tip geef bij het ouderverslag de grafieken van cito niet mee maar leg die uit tijdens de ouderavond.
Karin: er zijn een aantal potentiele kandidaten voor de mr. Rik (en Tamara) gaan deze mensen
benaderen.
Instemming verleend aan:
Werkdrukverlagingsbudget
Schoolplan 2018-2022
Evaluatie jaarplan verbeterdoelen 2017 sbo Zonnesteen
Formatieplan 2018-2019
Gekozen voor overlegmodel
Data mr vergaderingen 2018-2019 plannen
25 september 2018: 19.30 uur
Nieuwe schooljaar:
ARBO RI&E 2018
jaarverslag veiligheid sbo Zonnesteen 2017
financiën AC
OPP als voorbeeld laten zien

