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

notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad.
Datum
: 11 september 2019
1. Opening
Tamara opent de vergadering en heet iedereen welkom.
We verwelkomen het nieuwe lid Monique Heuijerjans en de nieuwe adjunct directeur Inge Cools. Beiden stellen zich kort voor. De andere mr leden stellen zich
ook kort voor.
2. Notulen van 2 juli 2019
Maud van logopedie moet zijn Conny.
Term locatieleider en adjunct-directeur wat gaat het worden? Hier is Peter nog
over in gesprek met het bestuur. Voorlopig is het adjunct-directeur.
3. Post
Ingekomen:

Uitgaand:

noodplan
werkverdelingsplan
Stembrieven
Rekening afscheid Karin en Twan
Mail OPR vacature
instemming schoolgids 2019-2020
Stembrieven

4. Mededelingen
School: Inge
Staza personeel: er zijn een aantal nieuwe leraren begonnen op Zonnesteen:
Pascalle, Ineke, Sanne, Lisa, en Minka als logopediste.
Lisa is stagiaire master SEN en heeft al de PABO gedaan.
En voor de vacature administratief medewerker is de procedure gestart.
Het aantal kinderen groeit nog steeds dus het kan zijn dat er dit schooljaar nog
uitbreiding van het aantal groepen komt en er dus weer vacature ruimte ontstaat.
Er gaat waarschijnlijk weer een zij-instromers traject starten.
Er lopen een aantal 4de jaar stagiaires rond die eventueel uitzicht hebben op een
baan.
Algemene ouderavond is geweest, deze is redelijk goed bezocht. Binnenkort is
het schoolreisje en zijn de kennismakingsgesprekken en de familiedag voor
nieuwe kinderen.
Vragen aan Inge:
Site: kan daar een foto op van de leraren met hun school mail adres?
Er gaat een nieuwe site komen die voor alle scholen van het bestuur dezelfde
opmaak heeft.
Team kan zich uitspreken over iets extra voor school van de AC: duurder sint cadeau, meer budget sportdag, meer budget voor???

Bestuur:
Gijs de Bont is begonnen.
Een nieuw HRM Nicole Ollisen. Zij moet de achterstanden op HRM gebied wegwerken. Dit is een drie jarig traject dat wordt betaald uit de reserves.
GMR:

Hans

5. Verkiezingen en Taakverdeling MR leden en rooster van aftreden.
Zie bijlage
RI&E wordt dit jaar gehouden.
De afspraak wordt gepland en dan kijken de ouders wie er kan.
Dit wordt onderling afgesproken.
6. Werkverdelingsplan (instemming)
Inge en Petra gaan dit document bespreken daarna komt het terug in de vergadering.
7. Besteding MR gelden (vergoedingen ouders).
De vacatiegelden van Tamara en Rik worden gedoneerd aan de AC.
Laura denkt hier nog over na.
8. Financiën AC
Begroting 2019-2020 (goedkeuring)
Decharge Komt terug in de volgende vergadering
9. Vergaderdata mr vaststellen
De woensdag wordt vergaderdag.
10. Ontwikkelingen m.b.t. drie sbo’s.
De drie sbo’s zijn alle drie aan het groeien, dit is ook landelijk.
De samenwerking met overige instanties is versterkt (bv omtrent het jonge kind)
De eindtoets gaat ingevoerd worden welke gaan we kiezen?
Het document ontwikkelingsperspectief (OPP) moet weer worden aangepast en
uitgebreid met een handelingsdeel en evaluatiedeel. Dit is een richtlijn vanuit het
ministerie.
11. Weekbrief
Nieuw lid Monique Heuijerjans en de nieuwe adjunct directeur zijn welkom geheten.
De start van het schooljaar is besproken. De school heeft 13 groepen. Het aantal
leerlingen groeit nog steeds. Er zijn een aantal nieuwe leraren op Zonnesteen
gestart: en een logopediste.
De ontwikkelingen op de 3 sbo’s zijn besproken waaronder, het OPP en de eindtoets en samenwerking met andere instanties.

12. Rondvraag / sluiting
Laura: website; kunnen de foto’s aangepast worden? Ja, hier wordt aan gewerkt.
Kan de kleur van de buitenkant van het gebouw aangepast worden: kleuriger?
Inge en Peter gaan hier naar kijken.
Actiepunten
Petra en Inge: werkverdelingsplan bespreken
Laura: vacatiegelden
Petra en Hans data plannen
volgende vergadering
Financiën AC
Werkverdelingsplan?

