Agenda
MR SWS it Werflan
Vergaderdatum:
Locatie:
Tijd:

9-12-2020
Digitaal
20.00 uur

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Leerlingenraad is opgestart, 2 bijeenkomsten gehad.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Schoolplan
Schoolplan is document voor team en bestuur. Marrit en Michel zijn inhoudelijk eens met het document. Evert en Rika
hebben donderdag 10 december contact en nemen een beslissing over het schoolplan.
Definitieve audit-rapport wordt gedeeld met MR. Paulien
deelt dit vanavond.
4. Audit / stand van zaken inspectie
Er komen geen nieuwe punten naar voren uit het auditrapport. Er zijn veel 'puntjes op de i' die aangepakt worden,

!1

maar geen irrealistische doelen.
Van belang is het vastleggen (borgen) van werkwijzen voor
volgende leerkrachten/directeuren.
Paulien deelt het programma van de inspectiedag, ook i.v.m.
gesprek van de ouders.
Paulien nodigt Evert en Rika in het nieuwe jaar uit voor het
doornemen van de verschillende documenten; welk document is voor wie geschreven en vanuit welke visie? Tijdens
de volgende vergadering doet Paulien een voorstel.
Het team is klaar voor het bezoek en werkt toe naar de dag
van de inspectie. De energie die leeft binnen de school is
positief.
5. BAC/IKC
Paulien blijft tot 31 juli 2021. In januari wordt een bijeenkomst gepland vanuit CvB, Marrit is nog steeds aanspreekpunt van Petra van HRM. We wachten af op contact vanaf
het hoofdkantoor, maar blijven alert op het verstrijken van
de tijd.
Paulien is nu schooldirecteur en coördinator MFC.
Rika geeft aan niet in het BAC opgenomen te willen worden,
in verband met het einde van haar loopbaan binnen de MR.
Samenwerking Oink! en Vandaag staat tijdelijk stil.
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6. Website
De website is op enkele details klaar en komt online voor 17
december. Hulde!
7. Evaluatie zakelijke ouderavond
Bekend is wie de eerste ouders zijn die de informatie hebben opgevraagd, onbekend is of er na de eerste dag nog informatie is opgevraagd. Geen vragen vanuit ouders ontvangen, zowel bij Paulien als Rika als Jan Jitse.
Op termijn wordt er geëvalueerd met de OR.
8. Fusiemiddelen / begroting (Paulien)
Fusiemiddelen wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
Paulien heeft een begroting gemaakt. Alle scholen eindigen
op 0 op 1 januari. Begroting is goedgekeurd, er wordt vanuit
bestuur aangegeven dat it Werflan alles goed voor elkaar
heeft.
9. Identiteitscommissie
Marian, leerkracht groep 2, is nu ook lid van de identiteits-
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commissie.
Voorstel is om Marieke (voorzitter) te vragen punten in te
brengen bij Marrit, voor de agenda. Rika neemt contact op
met Marieke.

10.GMR
Janneke van Zanten, nieuwe administratieve kracht op donderdag, is lid van de GMR.
11.Rondvraag
Evert: wat doen we aan de verkeersveiligheid rondom
school?
Momenteel geen antwoord op. Er is ooit een rijrichting bepaald maar niet aan Paulien overgedragen.
Wellicht gemeente inschakelen of het dorpsbelang.
Voorstel: actielijst invoegen
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Volgend overleg: 20-01-2021 20.00 uur SWS Rottevalle
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