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Hans, Kelly, Carolien, Marjolein, Hanneke, Frederique, Ellen, Serge, Ingmar, Emy
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ACTIE DOOR

OPENING & MEDEDELINGEN
Wim Jansen schuift aan; welkom.
Jaarplanning:
Besproken met MT en met het personeel.
We hebben dit schooljaar personeel eerst laten reageren, alvorens de aanbieding aan de
MR.
Opmerkingen personeel;
• Prio-dag maandag en studiedag dinsdag in juni met daarnaast lesdagen op
WoDoVr; organisatie gaat voor 5-daagse werkweek voor mogelijk enkele collega’s.
Niet iedereen heeft de prioriteitsdag. Reden is de opbrengst van deze twee dagen
als voorbereiding op het schooljaar 20180-2019.
• Studiedag op 30 maart (goede vrijdag); kinderen van leerkrachten zijn vaak ook vrij.
• Fijn dat de studiedagen en prioriteitsdagen goed verspreid zijn.
We veranderen niets aan de planning. Planning wordt goedgekeurd en vastgesteld.
In de Zandbergcourant van april wordt de jaarplanning gecommuniceerd naar ouders toe.
Formatie:
- De ondersteuning en de klassengrootten worden niet anders ingericht. De leerlingen
zullen op dezelfde wijze onderwijs krijgen als dit schooljaar. Formatie past binnen
begroting.
- In groep 1-2 komen er, tot nu toe bekend en met verwachte prognose, te weinig
nieuwe leerlingen om 8 groepen te behouden. Dit worden 7 groepen.
Als blijkt dat er veel meer leerlingen aangemeld zullen worden in 2018, dan wordt er
gekeken naar de begroting van het nieuwe jaar (2019) en kan er eventueel een
instroomgroep gestart worden.
Het MT gaat een plan maken om de leerlingen die in groep 1-2 blijven, te verdelen
en zullen dit zo spoedig mogelijk naar de ouders toe communiceren.
- Er komen 2 nieuwe leerkrachten van andere INOS-scholen vanuit de vrijwillige
mobiliteit.
- Op INOS-niveau komt er een PR-plan om ervoor te zorgen dat de
leerlingenaantallen in ieder geval stabiel blijven of mogelijk weer gaan groeien.
Bestrating ingang groep 3, 4 en 5:
Bij de middelste ingang is er wateroverlast. Dit wordt zo snel mogelijk aangepast. Het duurde
wat langer vanwege het budget.
Samenstelling organisatorische eenheden binnen INOS per 1 augustus 2018:
De Organisatorische eenheden zijn goedgekeurd door de GMR. Er is sprake van een
nieuwe besturingsfilosofie, waarbinnen elke school weer een eigen directeur krijgt en op
bestuursniveau minder directeuren zitting krijgen in het CvB-Dir overleg.
Er zijn nu 10 organisatorische eenheden binnen de scholen. 1 voorzitter namens 3 scholen;
wordt ook verantwoordelijk voor bepaalde zaken binnen de scholen van de organisatorische
eenheid.
Voor de Zandberg geldt de eenheid; De Zandberg-St Joseph-De Weilust (aan elkaar
gekoppeld vanwege gebied en schoolpopulatie). Directeuren kunnen binnenkort solliciteren
om voorzitter te worden van hun organisatorische eenheid.

Het MR-regelement;
We moeten kritisch gaan kijken naar de zittingsduur. Ingmar stuurt een mail waarop wij
kunnen reageren, dan zal er een lijst gemaakt worden.

Ingmar

Verslagen als PDF-document op gaan stellen.
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Het continu-rooster:
Er zijn 215 enquêtes ingevuld, nog niet voldoende om een goed beeld te vormen. Hier is nog
tijd voor.
Tevredenheidsonderzoek is in principe ook aan ouders meegegeven. De volgende
vergadering worden de uitslagen besproken.
GMR;
7 ouders, 7 docenten waarvan minimaal 1 ouder en 1 docent uit het speciaal onderwijs. Zij
nemen deel aan 1 van de 3 werkgroepen;
Onderwijs, P&O en financiën.
Ieder GMR-lid sluit 1 á 2 x per jaar bij een MR-vergadering van verschillende scholen aan
voor een beter contact.
Terugkoppeling bijeenkomst GMR/MR;
Communicatie blijft een ontwikkelpunt.
Hoe maak je je zichtbaar bij grote evenementen? Bijv. hesjes bij de avondvierdaagse en
grote vlaggen.
Lijst werving nieuwe ouderleden:
Misja en Serge treden af, dus er moeten 2 nieuwe ouders bij komen. Oproep wordt door de
oudergeleding uitgezet. Frederike en Hanneke pakken dit op.
Er moet een oproep in de Zandbergcourant komen (voor 10 april aanleveren)met de
aankondiging dat ouders zich verkiesbaar kunnen stellen. De kandidaten kunnen daarna in
het programma Survio gezet worden.
Bijeenkomst OPR (ondersteuningsplanraad) van het RSV (regionaal
samenwerkingsverband):
De volgende keer kan de uitnodiging beter doorgegeven worden aan het zorgteam.
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