Notulen vergadering MZR it Maitiidslibben / de Gielguorde
Datum: 08 maart 2016
Aanwezig: Jelly, Dirk Jan, Petra, Thea, Ellen, Sigrid
Afwezig: Geerty
01. Opening
Jelly opent de vergadering
02. Vaststellen agenda
Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda
03. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen notulen van de vorige vergadering. We hebben toen alleen onze
handtekening onder de FER gezet.
04. Medelingen
*Op 10 mei a.s. vindt er een inspectiebezoek plaats op de Gielguorde. De
directie heeft de toezichtskaarten van de inspectie bestudeerd en aan de hand
daarvan 75 punten opgesteld die ze aan willen scherpen.
Speerpunten zijn het zorgsysteem en de didactische vaardigheden.
Ter voorbereiding van het inspectiebezoek krijgt school hulp van het PCBOkantoor. Bianca Poede, onderwijskundige en Egbert Klazenga, projectleider
onderwijsverbetering, gaan ondersteuning bieden.
Het actieplan dat voort zal komen uit het inspectiebezoek zal meegenomen
worden naar de SWS (samenwerkingsschool).
*Maandag 14 maart is er een info-avond over de nieuwe website van PCBO.
Ellen zal namens de directie naar deze avond gaan. Jelly of Roel zullen
namens de (G)MR aanwezig zijn.
05. Voortgang fusie en formatie
*Op 15 februari was de eerste teamvergadering van GG, ML en BB.
Ellen en Ids (directeur BB) hebben een masterplan gemaakt. Dat is het
raamwerk voor de SWS. De invulling zal de komende periode gebeuren.
Leerkrachten hebben zich tijdens de vergadering ingetekend voor
verschillende werkgroepen die bezig gaan met de SWS. Bij sommige
werkgroepen zou het fijn zijn wanneer er ook ouders bij betrokken waren. Op
de eerstvolgende nieuwsbrief komt een uitnodiging.
Bureau Meesterschap gaat helpen met het smeden van een goed
teamklimaat.
*Van PCBO hebben we extra formatie gekregen voor het komende schooljaar.
Dat betekent dat er op locatie Opeinde 7 groepen komen. Ook kunnen er
teamleden bezig gaan om het onderwijsconcept van de SWS uit te diepen.
De invulling van de formatie is nog niet bekend. Het is nog niet helemaal
duidelijk welke leerkrachten van de BB mee gaan naar de SWS.
Binnenkort heeft Ellen een formatiebespreking op het hoofdkantoor.
06. Voortgang schoolplan
Ellen is hard bezig met het schoolplan. Ze maakt daarbij gebruik van de
schoolplan monitor. Uit de monitor komen bovenschoolse indicatoren en
schoolspecifieke indicatoren.
07. Voortgang zorgplan
Ellen maakt een zorgplan waarin staat welke zorg de SWS kan gaan bieden in
het kader van Passend Onderwijs. Wanneer het zorgplan klaar is, zal deze
aan de MR voorgelegd worden.

Petra benoemt dat er in Opsterland een consulent is die alle nieuwe
inschrijvingen checkt en zo kan zien of het kind al bekend is bij de zorg. Ellen
informeert of Smallingerland ook met zo’n consulent werkt.
08. MZR samenwerkingsschool
De termijn van Jelly, Dirk Jan en Sigrid zit er komend schooljaar op. Jelly en
Sigrid geven aan dan te stoppen, Dirk Jan wil zijn termijn wel verlengen met
één of twee jaar. Jelly zoekt uit hoe dat zit.
Binnenkort heeft Jelly overleg met Roel Boersma van de MR van de BB. Jelly
zal hem voorleggen of we meteen naar een nieuwe ‘kleine’ MR gaan (met
daarin een afvaardiging van alle drie de locaties) of dat we eerst met een
gezamenlijk MR starten. Ook zal Jelly voorstellen om de komende periode met
de beide MR’s (van de BB en van ML/GG) te vergaderen. We kunnen dan
gezamenlijk de stukken voor volgend schooljaar bekijken/goedkeuren.
09. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
Jelly sluit de vergadering

vrijdag 11maart 2016, Sigrid Wobma

