MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
SBO HET ZILVERLICHT

Notulen
MR vergadering
Datum:07-11-2017
Tijd:20.00-22.15
Notulant:Geert.
Aanwezig:
Marlon vd Put (deels aanwezig);nvt.
Wim van Best (voorzitter)
Geert Legdeur
Sanne vd Wilk (notulant)
Claudia van Hilst
Barbara Bergmans (secretaris)
Stefan Stritzko (penningmeester)
Elles Kobben
Laura de Graaff: aanwezig.

mr@sbozilverlicht.nl

Afwezig:
Stefan en Sanne met kennisgeving.

1 Opening, vaststellen agenda
*Gedaan.
2 Mededelingen directie;
--Speeltoestel:
Directie is tevreden met het speeltoestel en de aanleg hiervan. Om het
speeltoestel heen komt een verkeersplein. Het moet nog wel gekeurd worden,
voordat het officieel met kinderen ‘geopend’ kan worden. Tijdstip volgt nog.
--Schooljaarverslag 2016-2017;ter goedkeuring
Schooljaarverslag is voor iedereen een te lijvig groot document: We willen dit
stuk terugbrengen in omvang. Met name hoofdstuk 3 over de kwaliteitszorg
wordt beknopter. Halen we onze schoolstandaard? Uitstroom? En wat gaan we
doen? Vóór 12/12/2017 proberen we hoofdstuk 3 af te hebben en door te geven
aan de MR.
--Verslag Ouderpanel-avond.
Tijdens deze avond is gesproken over: Kind gaat van basisschool naar SBO en
wanneer kiest men voor terugplaatsing? Hele constructieve avond gehad. Jos
was hierbij aanwezig en was zeer enthousiast.
Verder is er gesproken over het eventueel plaatsen van PABO-studenten op
onze school . We kunnen niet garanderen dat studenten ‘zomaar’ geplaatst
kunnen worden, aangezien wij geen opleidingsschool zijn. Vertegenwoordiger
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van PO-raad hebben we uitgelegd wat we aan disciplines hebben en waarom we
het nodig vinden stagiaires te willen plaatsen. Samen met Arco zijn we in
bespreking geweest om ‘pilot’ te kunnen starten. Dit wordt mede-begeleid door
de PABOcoach van Besoijen.
--Voor Samenwerkingsverband en MR.
Schoolplan 2018-2022. In de 2de helft van dit schooljaar wordt gestart met het
opstellen van het nieuwe schoolplan. Dit gebeurt in samenwerking met team en
MR
--Taallokaal Waalwijk:
Deze pilot wordt uitgebreid. Leerrijk! kinderen en kinderen daarbuiten kunnen
worden aangemeld. Leerlingen van Leerrijk! krijgen wel voorrang. 2x per week
gaat Maxime hiermee aan de slag op een andere locatie dan onze
school.(Vrijhoeve) Er zijn interviews gedaan en mooie foto’s genomen om de
Taallokaal nog beter te kunnen promoten.
We hopen in de toekomst te kunnen uitbreiden met nog meer klassen (voor zo
mogelijk andere speciale problemen op maat).
--Leerkring.
28 november komen directeuren om deel te nemen aan de leerkring over
persoonlijk leiderschap. Het verschil tussen informatief en transformatief.
Het schoolplan wordt na Kerst in gereedheid gebracht. Dan herijken en de vraag:
‘klopt het nog waar we mee bezig zijn?’ Na enkele denksessies worden de
stukken samengebracht. Deze uitkomsten bij elkaar worden als leerwinsten
doorgegeven aan Leerrijk!
*Voor een volgende MR-vergadering ; Missie-Visie en Kernwaarden
zouden gelezen/behandeld kunnen worden op een MR-vergadering.

3 Activiteitenplan MR;2017-2018;ter goedkeuring.
Activiteitenplan is aangepast en goedbevonden door eenieder.
4 Huishoudelijk reglement MR;ter goedkeuring.
Discussie over artikel 8 Stemming bij punt 2.
Barbara en Claudia gaan bij Leerrijk! na, wat onder ‘het lot’ verstaan wordt. Hoe
gaat het lot beslist worden? Bovendien vraagt Barbara om toesturing van de
statuten van Medezeggenschap Leerrijk!
Verder wordt het Huishoudelijk reglement medezeggenschap goedgekeurd.
5 Notulen;andere aanpak handelswijze; i.c.m. Item 4.
+ Notulen;web-site/Nieuwsflits;Geert/Sanne/Claudia
Sanne heeft aangegeven dat ze het notulantschap wil doorgeven aan een ander.
Geert wil dit tijdelijk overnemen.
Afspraak is: Binnen één week nagezien wordt door Claudia of Wim. Daarna gaan
deze notulen naar de andere MR-leden en naar de directie. Na goedkeuring
worden de notulen op de schoolsite geplaatst.
Leden van de MR bekijken alle punten op inhoud en de directie bekijkt de eigen
ingebrachte punten inhoudelijk.
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Wist u dat …
-Deze zaken worden voor komende Nieuwsflits doorgegeven door Claudia
(aan Cisca)

7 Bespreking “In beweging” .
Wordt volgende vergadering besproken. Nu niets nieuws na vorige vergadering.
8 Info MR + aanbod cursussen;ter lezing.
-Wim deelt info uit en heeft voor ons artikel gekopieerd. ‘Naar de MR in plaats
van naar de rechter’.
-Scholing/cursus moeten we samen beslissen voor na februari 2018.
Wim laat VOO-Scholing zien. We willen iets met ‘proactief bezig gaan/zijn’.
MR-ren bijeenkomst. Nieuw om op te starten.
Idee is om afgevaardigden van iedere MR te vragen en samen te bespreken hoe
anderen onderwerpen bespreken. Iedereen is hier erg enthousiast over.
Hoe kunnen we proactief zijn?
Vragen na de eerste keer; wat willen we als volgend onderwerp? Dit wordt
vervolgd.

9 Eventuele aanvulling actiepunten-lijst.
10 Rondvraag.
*Barbara:
-verkiezingen en uitzoeken wie/hoelang zittend is.
*Claudia:
- belangrijke punten vanuit notulen voor jaarverslag noteren onderaan bij
‘interne notulen’.
*Wim:
-benadering Stefan; inzake MR-afwezigheid.
*Geert: Geen.

Wim sluit om 22.30u

de vergadering.

Vergader-data MR schooljaar 2017-2018:
Datum
26-09-2017
07-11-2017
12-12-2017

afgesloten
v
v

06-02-2018
27-03-2018
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08-05-2018
19-06-2018
26-06-2018

Bewaren voor Jaarverslag
*Punt 3,4,5 en 6 worden bewaard.
*Leerkring MR : Samen Wijzer! wordt (voorlopig) naam om MR-ren uit Leerrijk!
te kunnen gaan ontmoeten. We gaan hier een programma voor
maken(met/zonder specialisme van buitenaf-cursorisch)
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ACTIEPUNTEN LIJST
Nummer
1

Actie
Schooljaarplan 2017-2018

Wie
Directie

“In beweging”

MR

2017-2018

4

Schooljaarverslag 2016-2017
Activiteitenplan MR 2017-2018

Directie
MR

December2017
V

5

Schoolplan 2018-2022

Directie

6

Leerkring MR : Samen Wijzer!

MR

Tweede helft
2018
Tweede helft
2018

2

Gereed
V

3

7
8
9
10
11
12
13
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