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Agenda
Voorstel vakantierooster
Voorbereiding MR 28012020
Concept verslag MR overleg 17122019
Vragen voor Auke voor vergadering 28012020
Handreiking voor schoolbesturen voor staking 30 en
31 januari

Verslag dd 28 januari 2020
Notulen akkoord
Actiepunten worden doorlopen
2 afspraak gemaakt met bestuurder
3 wordt later besproken tijdens overleg
4. Gerlinde en Natascha waarschijnlijk vervolg cursus
Blijft staan
5. later
Later
8. panelgesprekken gevoerd ter
Gesprek met wijkmanager
Verkeerskundige bij alle scholen in Deventer
2e kwartaal 2020nwordt stuk aangeboden aan collega
Ouders meer betrekken bij PR, is gedaan
Er worden thema avonden kanjertraining en leefstijl deskundig uitgenodigd
Notulen zijn vastgesteld

Onderdeel 3
Stand van zaken zonnebloem
Gesprek Yvonne en en Mandy en gemeenteambtenaar
Gekeken naar wensen verbouwing
Gemeente vindt dat bestuur veel moet betalen
Bestuur heeft aangegeven dat ze dan niet wil
Yvonne heeft contact gehad met wethouder
Wethouder komt hier 13 februari hier om mee te denken
Tijdpad is krap
Zonnebloem 4 – 5 ton
Wizard 4 – 5 ton
Klimaatbeheersing nog geen contact gehad nog geen vervolg aangegeven
Zonnebloem wil wel meedenken met het inrichten van het plein
Zonnebloem weet dat het gesprek met de gemeente niet goed is gelopen
Vervoer zie fietsen en bus en auto’s
Nog geen afstemming over schooltijden.
Begintijden gelijk eindtijden verschillend
4. Schoolplan
Leerteam ruimte voor kinderen
Start na de zomervakantie
Actieteam schoolprojecten

Actieteam PR
Social media
Agenda met data wat wanneer gaan communiceren
Auke wil er een sttructuur van

Leerteam bewegend leren
Is begonnen
Eigen tijdpad en agenda
Nog niet duidelijk welke doelen er zijn
De leerteams moeten zelf de doelen nog formuleren

Actieplannen worden in de MR getoond
Annelies benoemd ook de valkuilen
Stukken komen op de vergadering terug
Proberen stukken op vergadering 19 mei
5. Planning formatie
We gaan route lopen er
Moeten Collega’s weg.
Teruggang formatie
Bovenschools is daar beleidsplan voor
Er is niemand die zich vrijwillig gemeld
Stappenplan ontvangen wij nog

Auke wil tijdig helderheid voor leerkrachten
En ouders ten aanzien van leerkrachten en klassen
19 mei definitief vaststellen
Volvende keer een tussenstand
6. Vakantierooster
Auke geeft aan dat hij het rooster van Etty Hillisum heeft gevolgd ivm voortgezet onderwijs
Discussie over inhoud van studiedagen
Studiedagen conform lesroosterschema
Behoefte aan duidelijkheid over invulling studiedagen
8 studiedagen worden waarschijnlijk 7, dan ruimte voor calamiteiten
7 waarvan 2 administratiedagen
Weken 2e paas en 2e pinkster tellen niet mee als gebroken weken
Auke kijkt nog even naar 6 weken
Weken van
7. Rookbeleid is inmiddels ook besproken met het stafbureau
8. Staking 30 en 31 januari
OPOD ondersteunt de staking en betaald de salarissen
Donderdag naar Zutphen
Voor een volgende keer wordt MR gekend in voor de tmd
Communicatie met Zonnebloem intensiveren

