MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BS. DE ZJWIEK
p/a Pastoor Hanraetsstraat 9 – 6088 EH – Roggel
 p.beckers@zjwiek.nl (Petra) - secretaris

Notulen Vergadering d.d. 2020-01-14
Locatie:
Aanvang:
Bijlagen:

Bs. De Zjwiek te Roggel
19.30 uur
geen bijlage

Agenda
MR Roggel-Neer (19.30-20.00 uur)
Notulen:

Notulist De Zjwiek (P. Staaks-Beckers)

1. Opening en mededelingen
Iedereen wordt welkom geheten.
2. Stakingsbeleid
Uitwisseling van ervaringen omtrent het stakingsbeleid en de gedachten en emoties van de ouders
hierin.
3. Vervangersproblematiek
Document omtrent de vervangersproblematiek wordt besproken.
4. Rondvraag gezamenlijk gedeelte
MR magazine. Documenten worden doorgenomen en zinvolle artikelen worden doorgestuurd.

MR Bs. De Zjwiek (aansluitend aan gezamenlijk deel)
Notulen:
Voorzitter:

P. Staaks-Beckers
I. van Heugten

1. Mededelingen
(door P.Beckers)
a. Ilona stelt zich beschikbaar als voorzitter. Zij zal de komende periode haar taak als
voorzitter vervullen.
b. Gaby Peeters zal aansluiten als nieuw lid binnen de MR.
2. Financiële aspect op De Zjwiek
(door R. Crutzen)
a. Vooruitblik op de begroting van de Zjwiek.
De begroting van De Zjwiek wordt besproken. Deze valt gunstig te noemen.
3. Formatie
a. Ruimte voor formatie wordt besproken.

(door R. Crutzen)

4. School ondersteuningsplan (SOP)
(door R. Crutzen)
a. Dit document wordt z.s.m. naar de leden binnen de MR verzonden door Ron om
doorgenomen te worden.
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5. 5 gelijke dagen model en formeren van de klankbordwerkgroep (door leden MR & R. Crutzen)
Er zijn dertien ouders die zich hebben opgegeven voor de klankbordwerkgroep. Middels
naamloterij.nl heeft de MR een viertal ouders uitgeloot. Dit betreffen de volgende personen:
Johan van den Beucken, Judith Sluiter, Femke Kusters en Esther Hendriks.
De klankbordwerkgroep zal op drie momenten bij elkaar komen bestaande uit de vier ouders,
Miriam Jacobs, Geert Naus, Karlijn Peeters (als personeelslid van de MR) en Marc Smeets (als
ouder uit de MR).
Karlijn Peeters en Marc Smeets zullen dit traject samen met de klankbordwerkgroep vormgeven. Zij
zullen dan ook de ouders benaderen en de data vaststellen voor het bijeenkomen van de
klankbordwerkgroep.
Wat zijn de vervolgstappen:
1. In de eerste bijeenkomst zal het doel van de klankbordwerkgroep verwoord worden. In
deze bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en kunnen zowel tops als tips met
elkaar uitgewisseld worden.
2. Hierna gaat er gekeken worden welk parcours er gelopen kan worden. Hoe gaan we het
proces vormgeven?
Optie: een drietal enquêtes uit laten gaan naar ouders, leerkrachten en kinderen
waarbij we gebruikmaken van meerkeuzevragen/schaalvragen en een optie voor
eventuele opmerkingen.

Optie enquête voor de leerlingen:
a. Wat vind je van het rooster?
b. Waar ben je tevreden over? (eventueel een aantal opsommingen geven)
c. Wat kan beter? (eventueel een aantal opsommingen geven)

3. Input van leerlingen, teamleden en leerresultaten worden verzameld. Hierna zullen de
MR leden al deze informatie rond juni verzamelen en bundelen en zal er een advies
uitgedragen worden.
6. Sluiting
a. Reeds vastgestelde agendapunten vergadering 31-03-2020
i. 5 gelijke dagen model klankbordgroep

