MedezeggenschapsRaad
Datum: dinsdag 9 oktober 2018
aanvang: 20.00 uur
Het vooroverleg start om 19.30 uur. Punten 2,3 4 en 7 zijn hierbij besproken.

1. opening
2. herzien koersplan versie 10-10-’18 wordt nog gemaild
3. 1 oktober leerlingentelling 11 tijdelijke leerlingen Valkenhorst vertrokken 164
4. leerlingenaantal dit moment/aangemeld 164 en 3 aangemeld
5. inrichting hal
- wellicht iets met andere kleuren
- achterwand wordt een prikborden-wand
- de posters komen op de prikborden en niet meer in het halletje
- iets op de tafels zetten (bloemetje?)
- minder stoelen?
- thema op het podium? Nu alleen: Sint, Kerst, carnaval
We werken aan een betere indruk, doe gerust vaker een beroep op ouders.
6. inspectiebezoek 25 oktober
Het is een smal toezicht gericht op de kwaliteit van het onderwijs. De directie heeft een
gesprek van een uur met de inspectie.
Deelvragen hiervan zijn:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het voldoende zicht op
de onderwijskwaliteit en stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant
en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die
van zijn scholen.
7. ouderbetrokkenheid
Allochtone ouders -en de wijk meer betrekken bij de school.
8. RI&E
Taken zijn verdeeld per categorie
Antwoorden op papier inleveren bij de directeur, graag een week voor de volgende MR
vergadering. Liefst 9 november.
9. GMR nieuws
- Phoenix besproken. Vervanging gebeurt door mensen die al in dienst zijn van INOS. Zij krijgen
daarnaast ruimte om zich te professionaliseren. Er zijn nu nog te weinig mensen.
- Bestuursfilosofie: iedere school heeft een directeur, maar voor ons betekent dat een dag
minder voor de teamcoördinator. Die aanpassing is nog niet iedere school doorgevoerd.

- Integraal Kind Centrum
- AVG
10. rondvraag
Luizencontrole komt volgende keer als agendapunt op de vergadering.
11. Interne besluitvorming:
-Tekstuele aanpassing huishoudelijk reglement MR, het aangepaste concept komt in de volgende
vergadering ter instemming.
-post: MR basiscursus op 8 november: van ons uit geen aanmeldingen.

