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

Notulen mr vergadering 25 september 2018
Afmelding: Hans, Rik
1. Opening
Tamara opent de vergadering
2. Notulen van 3 juli 2018
De notulen worden goedgekeurd.
3. Post
Ingekomen:
Uitgaand:

cursusaanbod
brief instemming werkdrukverlagingsbudget
Brief instemming schoolplan 2018-2022
Brief instemming evaluatie verbeterdoelen 2017 ZS
Brief instemming formatieplan 2018-2019

4. Mededelingen
School:
Ontruimingsoefening is geweest in het kader van actievoeren door directeuren
Een aantal stagiaires zijn begonnen.
Karin is nog bezig met het jaarplan en de doelen.
Deze komen in een latere vergadering terug.
Er zijn nu 60 chromebooks om op school te gebruiken.
Voor de kleuters zijn we nog op zoek naar een tablet.
In 2018 worden nog twee active borden vervangen en in 2019 ook nog twee.
De monitor sociale veiligheid 2017-2018 is niet opgestuurd naar de inspectie, dit
moest nog achteraf.
Voor de volgende lesvrije dag ZIEN vullen.
In april gaan de kinderen een vragenlijst ZIEN zelf invullen.
Karin is nog bezig met het oudertevredenheidsonderzoek van voor de zomervakantie.
Bestuur:
Is bezig met ARBO inventarisatie van de stichting
GMR:

(Hans)

5. Verkiezingen en Taakverdeling MR leden en rooster van aftreden.
Zie bijlage
Petra stelt zich herkiesbaar
Petra vraagt Hans over zijn keus
6. Veiligheidsverslag 2017
Komt volgende vergadering terug

7. ARBO veiligheidscontrole 2018
Plannen
Ton met Tamara/Rik en externe deskundige
8. Besteding MR gelden (vergoedingen ouders)
De ouders kiezen ervoor om af te zien van de vergadervergoeding en geven het
geld aan school ten behoeve van de kinderen.
9. Financiën AC (indien gereed)
Rik was verhinderd en dit komt terug op de volgende vergadering
10. Vergaderdata mr vaststellen
Voorstel een vergadering aan het begin schooljaar (plannen en school info uitwisselen) en een in januari (begroting en hoe staan we ervoor)
Petra stuurt uitnodigingen en brief naar Peter en 3 sbo’s
11. Ontwikkelingen m.b.t. drie SBO’s.
Pilot met voorschoolse voorziening gestart (vanuit Kobalt). Dit moet nog verder
uitgewerkt worden.
Pilot Chromebooks en Gynzy
Pilot executieve functies loopt op Zonnesteen in samenwerking met Panta Rhei
12. Weekbrief
meerdere Pilots vanuit de 3 sbo’s
de leraren van de 3 sbo’s gaan op de studiedag aan de slag met de chromebooks
en gynzy
Verkiezingen, herkiesbaar, vacature
13. Rondvraag / sluiting
Wanneer sluit Peter aan bij de vergaderingen?
We nodigen Peter uit om iedere vergadering bij te wonen.
Vinden wij het belangrijk dat hij aanwezig is dan nodigen wij hem specifiek uit.
Petra stuurt de data van de vergaderingen en steeds de agenda.
Volgende vergadering
Taakverdeling MR leden
OPP als voorbeeld laten zien
Veiligheidsverslag 2017
Financiën AC (indien gereed)
Data mr vergaderingen
jaarplandoelen
Acties
Karin organiseert een bijeenkomst om ouders te werven voor de mr samen met Rik
MTO gaat nog afgenomen worden
Oudertevredenheidsonderzoek
Monitor sociale veiligheid
ARBO veiligheidscontrole 2018 plannen
Petra: Hans vragen voor verkiezing
Peter mailen ivm gezamenlijke vergadering enz.
Beleidsdocumenten: burgerschap en 21ste eeuwse vaardigheden

