MR vergadering 22 maart 2016
Aanwezig: Hilde Baack, Gülcin Bayindir, Caren Rikkert, Maud Kamphuis, Chintia van Unen (vz),
Rinette van der Vliet (secretaris), Loles Bobo
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Geen wijzigingen op de agenda.
2. Onderwijskundig jaarplan 2016
De MR is positief over het onderwijskundig jaarplan 2016 dat voorligt. Uit het plan blijkt dat de
directie oog heeft voor wat goed gaat en wat verbetering behoeft binnen de school. Alle
aanbevelingen naar aanleiding van de recente externe audit van de Geert Groteschool zijn
overgenomen in het onderwijskundig jaarplan. In grote lijnen: de school maakt steeds meer
beleid, dit moet alleen nog beter geborgd worden. Onderwijsinhoudelijk heeft de school een slag
gemaakt, met de benodigde vervanging van methodes. Wel kan de school, gezien de populatie
leerlingen, hier nog een verdieping in maken. Zowel voor de kinderen die minder als de kinderen
die meer presteren dan de gemiddelde leerling.
3. Zorgplan
De directie heeft naar aanleiding van de Wet Passend Onderwijs een zorgplan opgesteld. In het
zorgplan wordt beschreven hoe de GGS de zorg en begeleiding van de leerlingen ziet en hoe zij
die op de Geert Groteschool organiseert. Het zorgplan staat in het teken van het werken aan
passend onderwijs voor alle leerlingen, op alle relevante leer- en ontwikkelingsgebieden, voor
zover dat mogelijk is. De MR vindt het van belang dat de zorgstructuur (wat moet ik regelen als
mijn kind zorg nodig heeft) helder is voor de ouders en dus duidelijk en eenvoudig op de website
moet komen te staan. Ook voor leerkrachten moet een eenduidige instructie komen, zodat
binnen de school heldere en eenduidige afspraken zijn bij extra zorg voor de leerling. De directie
neemt alle feedback mee en zorgt voor heldere communicatie aan zowel ouders als
leerkrachten (en leerlingen).
4. MR verkiezingen
De voorzitter heeft een planningsvoorstel voor de MR verkiezingen gedaan, de MR stemt
hiermee in. Uiterlijk 15 april moeten kandidaat leden zich aanmelden. Zijn het er meer dan 3 dan
volgen verkiezingen. In verband met de continuïteit in de oudergeleding blijft Maud Kamphuis in
overleg met MR en directie nog een half jaar deel uit maken van de MR. Men kan hier tegen
bezwaar maken. De communicatie over de verkiezingen en kandidaatstelling komt in de
nieuwsbrief van 1 april.
5. Verslag vergadering 15 februari 2016
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
6. Sluiting

