MR BS ’t Karregat
MR vergadering, dinsdag 12 december 2019
Locatie: BS ’t Karregat
Aanwezig: Jacqueline (VZR/OMR), Geert ( OMR), Martijn (OMR), Ingrid (OMR), Marjolein
(PMR), Anneke (directie), Ilona (PMR), Jasper (directie trainee OMNIO)
Afwezig: Monique (PMR/Secretariaat), Ellis (PMR),
Notulen
Onderwerp

Wie

Opening en goedkeuring agenda 19.30 uur
Notulen 22 oktober jl. : geen openstaande actiepunten

Mededelingen directeur
Personeel
Vervanging (zieke) collega`s besproken.
Voortgang schoolplan 2020-2024
Het DO overleg heeft plaatsgevonden. En er heeft een bijeenkomst
omtrent het strategisch beleidskader plaatsgevonden.
In februari komt de terugkoppeling.
Op dat moment kunnen wij als school van start. Eind 2020 (nov) moet het
plan af zijn.
Sociale veiligheid
Er is een (kleine) afname in escalaties.
Monique Merks (conflictbegeleider) heeft de afgelopen maand maar 1
gesprek met een leerling gevoerd. Er zijn nog wel conflicten maar deze
zijn meer over de leerlingen verspreid. Er worden bepaalde groepen goed
in de gaten gehouden. Daarnaast is een initiatief vanuit leerkrachten
opgestart om wekelijks een spel tijdens het buitenspelen aan te bieden.
Dit wordt vooraf tijdens de gymles aangeleerd.
Visie
Tijdens de studiedag heeft het team gesproken over hoe zien wij het
onderwijs binnen het Karregat in de toekomst. Er zijn groepen opgestart
om onderzoek te doen. Omnio heeft op woensdagmiddag 15 januari een
bijeenkomst om de visie te bekijken.

Allen

Mogelijkheden platform
Office 365 Home (zie notulen GMR).
Dropbox;
1 beheerder en overige leden
Je kan bij alle documenten.
Er is een mail uitgegaan naar de ICT beheerder om een
mailadres te generen.
Ilona mailt Martijn met het adres. Martijn start Dropbox op
samen met Monique (secretariaat), zij krijgt toegang tot
de inloggegevens

Ilona/Martijn/Monique

Activiteitenplan updaten 2019-2020
GMR Meerjarenplan in Dropbox plaatsen.
Martijn neemt de volgende vergadering het handboekje
mee. We starten een werkgroepje op. Wie wil?
Doel formuleren ouderbetrokkenheid
Wat willen we met ondersteunende werkzaamheden
bereiken? Wat wil het team?
En hoe betrekken we ouders?
Enquete onder de teamleden; waar wil je hulp bij? En wat
versta je onder ouderbetrokkenheid?
Werving
Donderdag 21 januari zetten we onze koers uit.

Marjolein/Ilona

Rondvraag
Kunnen we tussen de vergaderingen door acties
ondernemen?
Kunnen we dingen van de directie vooraf op papier
krijgen zodat de mededelingen korter zijn.

Marjolein

Jac. zet procedure van de verkiezingen op papier.
Jacqueline .
Afsluiting vergadering om 21.55 uur.

