Notulen MR vergadering 21-11-2019
Aanwezig: Arnout, Mike, Saskia, Loes, Anja en Leon
1. Opening
Dankjewel Saskia voor het lekkers.
Saskia heet ieder welkom.
2. Notulen 03-10-19
Graag altijd reactie geven na versturen notulen.
Na ontvangen van de notulen, graag iedereen een akkoord geven. Daarna
wordt het op de website geplaatst. Deze link met de verwijzing naar de notulen
wordt verstuurd naar de ouders via Parro.
3. Mededelingen
• Het leerlingenaantal is stabiel. Financieel net iets meer te besteden aan
werkdrukmiddelen. Er zijn wel voor dit schooljaar nog werkdrukmiddelen
beschikbaar. Maar niet extra. Dit was de wens uit de stakingen.
• 2-Daagse gehad met directeuren: strategisch beleidsplan voor 1,5 jaar.
Samen-verbinden-verduurzamen-breed aanbod zijn SKIPOV brede
speerpunten.
• Martine is geweest voor KidsRunFree. Zie
link https://keldonk.nl/kinderen-lopen-4-marathons-in-1-jaar
• Studiemiddag: Skipov-breed komt er een nieuw format voor het
schooljaarplan. Dit wordt telkens per deel besproken in de MR. aan het
ontwikkelingsdoel instructie geven gewerkt. Wat vinden we belangrijk en
waar willen we sterker in worden? Verder hebben we in groepjes aan de
verschillende ontwikkelingsdoelen gewerkt.
• CITO eindtoets: we gaan een CITO proeftoets digitaal afnemen.
Wanneer dit bevalt nemen we de digitale adaptieve Centrale Eindtoets
van CITO af.
4. Schoolplan 2019-2023
Skipov-breed is er een nieuw format voor het schooljaarplan. Dit wordt telkens
per deel besproken in de MR.
Schoolplan= 4 jaar
Schooljaarplan = 1 jaar
Blz 4: Paragraaf 10 schoolplan is onduidelijk.
Blz 5: Kenmerken personeel evt. FTE toevoegen.
Blz 6: Afkortingen MT, OP en OOP zijn niet duidelijk.
Term gewicht is onduidelijk.
Blz 7: Continurooster → belang van kinderen/docenten toevoegen.
Afkorting BVL is onduidelijk.
Antoniusstraat 10
5469 EW Keldonk
T (0413) 261 231
Eantonius@skipov.nl
I www.antoniusskipov.nl

Sterkte kanten school, methodiek kansrijk combineren.
Evt. toevoegen bedreigingen school → combinatiegroepen in combinatie
met startende niet gekwalificeerde docenten.
Blz 8: Uitleggen wat SKIPOV academy is.
Blz 9: Streefbeelden zijn erg belangrijk. We willen dit graag verder ingevuld
zien. Leon vraagt om input.

5. Notulen GMR
28 november hebben zij de volgende vergadering.
Saskia heeft Danielle gemaild, zij heeft nog niet terug gemaild. Saskia heeft uit
de MR mail echter wel een document gevonden waarop ook duidelijk
beschreven staat welke onderwerpen de GMR op jaarbasis behandeld. Saskia
stuurt dit aan ons door.
6. Rondvraag
• Mike: Moeten we ons zorgen maken over het voortbestaan van de
school? Nee, de eerstkomende 8/10 jaren niet.
• Mike: De overgang naar het voortgezet onderwijs is erg groot. Plannen
en het leren leren wordt soms als erg moeilijk ervaren. Met name bij het
oudste kind ervaren ouders deze problemen.
Als school kunnen we erover nadenken hoe we de leerlingen hierbij
kunnen helpen. Eventueel in combinatie met ouders en oud-leerlingen.
• Saskia: Ik heb Ramona gemaild voor basistraining MR.
• Loes: Heeft iemand nog rondvraag gedaan naar nieuwe MR leden?
Wordt vervolgd!

Loes
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