Notulen 6-7-2021

MR Louise de Colignyschool
Present

Verwacht
via Google
Hangout

E.W. Peters, J. Werd, L. de Baan,
S. van Hartingsveldt, M. Blom, F.
Borgs, A. Zielstra, B.Lilipaly, S.
Raats

Afwezig
Tijd

A. Zielstra, Jordy de Werd, Saramaria van Hartingsveldt.

Frequentie

1x per 6 weken

Datum /
tijdstip

06-07-2021 om 20.00

Leo de Baan

Wie notuleert?

Agendapunten en
Actielijst Mei 2021:
actielijst
Punten:

Vaste Agenda

1. Doornemen vorige notulen
2. Vaststellen vorige notulen
3. Doornemen actielijst en agendapunten:
Ingekomen mail t.a.v. schoolfotograaf:
“Kleine opmerking met betrekking tot de laatste foto’s
van de schoolfotograaf:

1. Geen notulen.
2. NVT
3. Schoolfotograaf: Wordt meegenomen in volgende keer.
“Verder”
1. SOP gekomen bij de vraag naar ondersteuningsplan, moet eens per
4 jaar worden geactualiseerd. Begint bij basisondersteuning, LdC

Foto’s zijn prima, maar om een fotograaf uit
Roosendaal te laten komen lijkt me enigszins
overbodig en zelfs ongepast in tijden dat de
Vlissingse ondernemers een beetje support uit de
gemeenschap hadden kunnen gebruiken.
Geen idee of jullie er iets van moeten (mogen) vinden
als medezeggenschapsraad, maar ik wilde het tóch
gezegd hebben.”
Verder:
1. SOP LdC april 2021-3
2. Concept 1 schoolgids Louise de Colignyschool
2021-2022
3. NPO plan: volgt
4. Nieuwe MR-leden 2021-2022 (Saramaria wegens
vertrek, Edwin wegens 8 jaar zitting, nov. 2013)
4.
5.
6.
7.
8.

Behandelen ingekomen stukken (o.a. GMR)
Aanvullende onderwerpen vanuit S. Raats
Aanvullende discussieonderwerpen: geen
Vaststellen volgende vergaderdatum.
Sluiting

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

geeft meer aandacht aan onder en bovenkant, mede met invoering
van unit onderwijs.
Zie ook hoofdstuk 6. Opgesteld door interne begeleiders. Oude
versie staat op de website. Basis haalt iedereen wel, hier wordt de
lat hoger gelegd. Nog geen correlatie naar voorgaande versie.
Samenwerkingsverband verzameld alle SOPs van de regio. Wordt
nog besproken met IB groep en kwaliteitsgroep van de stichting.
Vraag om commentaar en eventuele spelfouten etc.
€156.000 aanvullend budget vanuit Nationaal plan onderwijs.
Financieel plan en jaarplan. In algemene zin is de achterstand
beperkt gebleven met een aantal instructieafhankelijke groepen.
(inclusief achterstandenbudget). De invulling is gegeven in het
tweejarenplan 2021-2023 (concept gepresenteerd). Wordt zsm
verspreid ter goedkeur (schriftelijk via MR).
Oproep voor 2 leden komt in volgende nieuwsbrief. Edwin zal start
nieuw schooljaar nog voorzitten.
Geen (tijdlijn NPO moet komen.
Samenstelling groep 7 en 8 alsnog aangepast door instroom
leerlingen. (groep 8 wordt groter).
13 of 20 september (liefst fysiek). Om half 8.
21:04

