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Vorige notulen d.d. 25.3 2014
Anke neemt contact op met Paula en Ans i.v.m. vormen werkgroep Tevredenheidspeilingen.
Anke neemt deel aan de werkgroep. Tijs neemt vanuit MR deel. Is het mogelijk om dit in de
volgende MR-vergadering te bespreken?
Ingekomen stukken
-

Jaarverslag 2013 (Landelijke Commissie voor Geschillen WMS)

Wet Passend Onderwijs
Ouders melden een kind aan en op het moment dat een kind wordt aangemeld heeft de school een
zorgplicht. Dat betekent dat wanneer een kind niet op zijn of haar plek zit qua onderwijs dat Leerrijk
de plicht heeft een goede, passende plek te zoeken voor een kind; liefst zo dicht mogelijk in de
buurt. Ouders, de nieuwe school en de oude school blijven met elkaar bekijken hoe het met het kind
gaat (updates, evaluatiegesprekken enz.) Daarnaast gaat ‘het rugzakje’ ook veranderen. Er gaat meer
uitgegaan worden van ‘zorg op maat’. Scholen moeten zich meer deskundig gaan maken. Iedere
school heeft een schoolondersteuningsprofiel op moeten stellen. Ook de financiele plaatjes gaan
veranderen. Mogelijke dilemma’s kunnen we mogelijk binnen de MR bespreken.
Formatie/begroting
Er blijven komend schooljaar 8 groepen binnen Leerrijk.
M.b.t. Hoorns Model: er gaan voor alle leerlingen extra vrijdagmiddagen vrij gepland worden.
Er zijn een aantal studiedagen ingepland. Met de kermis zal er geen studiedag zijn; dus geen vrije dag
voor de leerlingen.
Surveilleren
Na dit schooljaar stoppen er twee vaste overblijfouders. Ini checkt bij de Overblijfwerkgroep of er
aanmeldingen zijn voor vaste overblijfouders.

pagina 1

8-12-2014

Aftreden lid MR
Hubert gaat aftreden als Lid van de MR. Dit wordt gecommuniceerd in de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe schooljaar. Ook zal er een leerkracht aftreden.

Rondvraag
Linda maakt de schoolgids. In verband met haar verlof plannen we nu een zestal data.
- 30 september
- 25 november (onder voorbehoud)
- 20 januari
- 31 maart
- 26 mei
- 30 juni of 7 juli (samen met ouderraad)
Notuliste
Evelien Boerekamp

Afspraken- en actielijst:
Datum

Wat

Wie

Maart 2015

Tijs en Evelien laten uiterlijk maart 2015 weten wie
wanneer aftreedt
17 juni 2014 Wie zijn leden van de werkgroep
Tevredenheidspeilingen?
17 juni
Jaarplan bekijken
17 juni
Vooruitblik 2014/2015
17 juni
Trendanalyse
17 juni
Begroting ?
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