‘Ik blijf mezelf, wij groeien samen’

Medezeggenschapsraad Wingerd

Concept agenda + notulen donderdag 17 juni 2021
Plaats: online via teams
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Agendapunten

I=Instemming, Inf=informatie, A=Advies, OMR=Oudergeleding MR, PMR=Personeelsgeleding MR

1. Opening en vaststelling agenda;
2. Actiepunten notulen d.d.
3. Mededelingen/Nieuws uit team/GMR/OR/post
GMR ouderlid welkom Henry. Henry overweegt nog een schooljaar deel te nemen
in de GMR. Er wordt in de volgende GMR vergadering een besluit genomen over
de verdeling ouders/leerkrachten en de zittingstermijn. Dit horen we nog.
4. Terugkoppeling overleg voorzitter MR en bestuurder J. Winters.
Tanja heeft een gesprek gehad met de heer Winters. Ze deelt haar
bevindingen dit krijgt nog een vervolg.
5. Begroting en formatie Wingerd
- Bovenschoolse bekostiging.
Eva legt uit hoe de bovenschoolse gelden worden ingezet en wat dit voor Wingerd
inhoudt. De besteding van het geld is nu transparant, de besluiten worden echter
op bestuursniveau genomen. Er wordt geen rekening gehouden met de inzichten
en talenten van de leerkrachten. Wingerd heeft de taak om een plan te maken
voor de besteding van deze gelden.
- Inzet NPO gelden. 0,6 FTE extra. 0,4 FTE gaat naar een leerkracht die
extra instructies geeft in kleine groepjes. 0,2 FTE ambulante tijd voor
alle gelden gericht op werken met de leerlingen, metacognitie,
welbevinden, coöperatief leren/werken, faciliteiten en
randvoorwaarden.
- Nieuwe subsidie voor achterstanden is opnieuw aangevraagd.
- Formatie:
Lokaal 1-2 blijft wat het is. Aan de start van het jaar zijn er 23 leerlingen.
Bovenbouw heeft volgend jaar.
Lokaal A: 3-4-5. 1 leerkracht.
Lokaal B: 6-7-8. Met 2 leerkrachten.
Lokaal C: instructielokaal 6-7-8.
Jaarplan: speerpunten voor komend schooljaar zijn.
- Pedagogisch en didactisch handelen. EDI, nieuwe WO-methode.
- Cluster/Unitorganisatie.
- Samenwerking team
- Leerlingenzorg.
6. Nieuw OMR lid werven.
Ilse wil ouders zelf actief gaan benaderen, dit is er nu niet van gekomen.
7. Activiteitenplan 2020-2021
- Voortgang MR tussen evaluatie
8. Leeropbrengsten

‘Ik blijf mezelf, wij groeien samen’

Dit volgt later.
9. StaVaZa
- Kamp van groep 8 gaat door.
10. Rondvraag
-
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