MR Adwaita
Vergaderagenda
08-09-2020
19:00
Type vergadering: MR Vergadering
Genodigden:
Inge Fuchs, Jose Zwerink, Tamara Pol, Josephine Oosterloo, Remco Nijland, Wilma
Krol, Veerle Ijseldijk, Marloes Horstman, Marieke Postmus, Mariska de Groot en
Marco Mezzo
I. Opening
II. Vaststellen Agenda en nalopen actielijst
•

Notulen op de website, na goedkeuring plaatst Veerle ze op de website. Goed
gekeurd.

•

Zittingstermijnen binnen de MR: er is een termijn van 3 jaar. Dit staat in
artikel 17 van de statuten van stichting Varietas m.b.t. MR. Deze staan op de
website van de stichting. Marco past het schema aan. En stuurt ons deze toe.

III. Mededelingen, ingekomen stukken
•

Over het weekbericht: “wat te doen als het kind thuis moet blijven”. Beetje
ontmoedigende mail is de ervaring. De ervaring in de praktijk is dat er goed
overleg met de leerkracht wat mogelijk is. Binnen Snappet kan er wel gewerkt
worden, maar leerkrachten kunnen geen extra ondersteuning, instructie of
thuisonderwijs geven. Donderdag is er overleg binnen de stichting. Grote
zorgen over vervanging en afwezigheid van leerlingen vanuit de directeuren.
Ook binnen het team wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn van mensen
die misschien extra willen en kunnen werken.

IV. Data GMR (Marco)
• Agenda verspreid 10 september
• Donderdag 24 september
• Agenda verspreid 9/10 herfstvak.
• Dinsdag 27 oktober
• Agenda verspreid 26/11

• Donderdag 10 december
• Agenda verspreid 3 februari
• Woensdag 17 februari
• Agenda verspreid 6 april
• Dinsdag 20 april
• Agenda verspreid 9 juni
• Woensdag 23 juni laatste gmr van het schooljaar

V. Jaarplan 2020-2021 (Inge)
•

Team heeft het jaarplan geëvalueerd. Sommige zaken konden niet doorgaan,
of zijn geparkeerd i.v.m. corona. Of zijn doorgeschoven naar dit schooljaar.
Voorzitters van het ontwikkelteam hebben hun doelenbord gedeeld en
geëvalueerd met het team. En weggezet naar volgend schooljaar.

VI. Normjaartaak met werkgroepen en ontwikkelteams definitief (jaarplanning)
•

Alle wisselingen zijn verwerkt, wordt met de memo naar het team gestuurd.

•

Scholing autisme: originele opleiding wordt volgend jaar gedaan. Dit jaar
brengen de leerkrachten casussen in en deze worden in teamssessies
besproken. Ook kunnen de cursusleiders meekijken in de klas waar nodig en
wenselijk is.

•

Ziet er goed en overzichtelijk uit.

VII. Eindopbrengsten (jaarplanning)
•

Zijn niet geweest door corona. De toetsen zijn doorgeschoven naar begin van
dit schooljaar. Inge deelt de MR wanneer de opbrengsten zijn geanalyseerd en
daarna bespreken we het in de MR.

VIII. Rondvraag
•

Zijn er nog vragen voor/over de GMR?
De GMR krijgt een nieuwe structuur, daar zijn ze druk mee bezig. Mocht er
meer nieuws over zijn, dan deelt Remco dit met ons.

