Agenda MR vergadering 23 november 2017
Tijd
18:00-20:30 uur
Genodigden Laziz Adahchour (directie); Ali
Belhadji (adviseur) en Aziz el
Barroudi (RvT)
Locatie
Lerarenkamer (zolder)
Aboedaoedschool
Tijd
1. Opening en mededelingen

18:00

a. Welkom genodigden
2. Bespreekpunten vaststellen
3. Notulen 14 september 2017 en actie- besluitenlijst vaststellen

18:10

4. Bespreekpunten Informatief- MeningVormend-BesluitVormend

18:20

Agendapunten met aanwezigheid van directie
Punten
Ontwikkeling zorg binnen de school
1. Hoe gaat het met het opzetten van de zorg op kaart en welke
fase zitten jullie op dit moment met welke verantwoordelijke?
2. Hoeveel zorgleerlingen telt onze school, en hoeveel hebben er
een arrangement toegekend gekregen?
3. Hoeveel zorgleerlingen worden door intern begeleid en door
wie?
4. Wanneer komt er een beschreven
schoolondersteuningsprofiel?
5. In hoeverre ziet de directie in dat het hoeveelheid zorg op
school wordt gerelateerd aan ziekteverzuim personeel?
Agressiebeleid/ schorsing
1. Waar staat deze stapsgewijs beschreven.
2. Hoe wordt deze uitgevoerd in praktijk?
3. Waar wordt het gerapporteerd en geëvalueerd?
Ziekteverzuim stavaza groep 6 en combigr 7 en 8
1. Hoe hoog is het ziekteverzuim binnen onze school?
2. Landelijke gemiddelde primair onderwijs ligt op 6.4%, hoe zit
dat bij ons op school?
3. Er is onderzocht dat er duidelijke relatie ligt tussen kwaliteit
onderwijs en ziekteverzuim, hoe wordt kwaliteit toch
gewaarborgd?
Inspectierapport verbeterpunten ontwikkeling
1. Meer kinderen hoe worden deze meer uitgedaagd (onder
kopje onderwijsproces)
2. Hoe is de leerling behoefte in kaart gebracht, dit is een
voorwaarden om de bovenstaande vraag te kunnen
uitvoeren? (onderwijsproces)
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3. Twee vertrouwenspersonen welke twee? (schoolklimaat)
4. Veiligheidsmeting door wie en wanneer wordt deze
uitgevoerd? (schoolklimaat)
5. Wat wordt er gedaan aan de dalende trend eindopbrengsten
(onderwijsresultaten)
6. Gaan er tevredenheidspeilingen komen tbv in kaart brengen
van totale onderwijsleerproces (kwaliteitszorg en ambitie)
7. Wordt er video interactiebegeleiding toepast, zoja hoeveel
leerkrachten?
8. Jaarplan is te laat door omstandigheden verstuurd, hoe
kunnen we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt?
9. Inhoudelijk jaarplan bespreken vooralsnog, staan veel
actiepunten die niet zijn voldaan?! Daarnaast mist de jaarplan
concrete data (2 x per jaar evalueren is te abstract)
Onderwijsassistenten stavaza? Gaan ze een opleiding volgen?
Communicatie: telefoon/ website
1. Zeer veel klachten, zijn er concrete plannen gemaakt.
2. Wie onderhoud de website? Wat zijn de plannen?
Uitstroom leerlingen
1. Er zijn veel gezinnen die tussentijds de school verlaten door
ontevredenheid, wat gaat u hieraan doen?
2. Zijn er al cijfers bekend om hoeveel kinderen dit gaat?

Inf
Inf

Laziz Adahchour
Laziz Adahchour

Inf

Laziz Adahchour

Agendapunten zonder genodigden
Punten
Nieuwe data prikken volgende mr vergaderingen (dinsdag was toch
geen goede optie)
MR documenten stavaza:
* Activiteiten/ jaarplanning MR: Zahide
* Jaarverslag MR: Asye en Rumeysa
* Financiele verslag/ begroting en scholingsbehoefte MR: Nesibe
Schoolplein

20:00
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