MR-vergadering 24 september 2012
Afwezig: Hermi en Rein
Vanuit het team
Mieke is weer begonnen.
Fokkelien heeft een slijmbeursontsteking en werkt op therapeutische basis.
Ina Stuiver knapt weer op.
Sjoerdje is geopereerd.
Nienke gaat weer beginnen.
Vanuit de OC
De eerste vergadering om het jaar weer op te starten is geweest.
Vanuit de GMR
Er is met de bonden gesproken over het reorganisatie plan, maar hier is nog niet veel verder
mee gekomen.
BSO contracten
Het bestuurlijke contract tussen beide partijen is beëindigd. Indien er nieuwe contracten
afgesloten worden, moet dit in overleg met de MR.
Benoeming volgens het reglement
Ilona regelt het afscheidskado voor Ank.
Resultaten eindejaarstoetsen/Cito resultaten
Cito eindtoets
De eindscore zat boven het landelijke gemiddelde. Het doel is om het volgend jaar op
dezelfde manier te doen.
Overige scores zitten goed. De volgende onderdelen worden getoetst; Technisch lezen,
Rekenen/wiskunde, Begrijpend lezen, Spelling.
Aan de hand van de resultaten wordt er altijd een plan van aanpak gemaakt. Dit om voldoende
niveau te krijgen en te houden.
Ambitieplan
Financiering is rond. De Bron heeft een compliment gekregen omdat zij de nek uitsteekt.
Functiemix
Er moet verder gegaan worden met de LB-functie (omdat De Bron een grote school binnen
Viviani is).
De MR wordt gevraagd hierover mee,- en/of na te denken.
Jaarslag
Patricia G. zal deze maken.
Is er echter nog niet aan toe gekomen en zal proberen deze voor de volgende vergadering
klaar te hebben.
Rondvraag
Patricia W. vraagt wat de afspraak is over nablijven.
Ilona zal het (nogmaals) in het team aangeven dat er even een berichtje naar de ouders gaat
indien hun kind moet nablijven om ongerustheid te voorkomen.
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