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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 11 februari 2020
Aanwezig:
Marjo vd Berg, Tirza Debetz, Belinda Linssen, Ronnie Mullers, Christa
Somers, Thijs Vaessen, Eva Vroemen
Afwezig: Nanja Bevers
1. Opening
Tirza Debetz zal de vergaderingen voorzitten, er zijn geen bezwaren van de aanwezigen
bij dit besluit.
2. Notulen vergadering 12-11-2019
Opmerking op vorige notulen: De teambeloning bij laagverzuim is afgeschaft
3. Ingekomen stukken
Nicole Ramaekers van de ouderraad is aangesloten.
Begroting 2019/2020 oudervereniging doorgenomen, zijn nog veel ouders die de
bijdrage moeten betalen. Kosten en opbrengsten 2018/ 2019 besproken. Er is een positief
resultaat.
Marjo geeft aan dat de oudervereniging goed functioneert.

4. Schoolplan 2019- 2023, voornemens 2020-2021
Schoolplan loopt met o.a.
didactisch coachen
VVE, er wordt een interne audit verwacht van BCO
Engels komt in 3e jaar van het schoolplan
Cluster Meerssen, veel activiteiten achter de schermen, waaronder het leraren
tekort
Thijs en Miriam zijn belast met transitie naar office 365, dit was niet voorzien in
schoolplan.
Nieuw leerlingvolgsysteem, na de introductie zullen systemen optimaler
functioneren.
Door het nieuwe leerlingvolgsysteem en transitie naar office 365 wordt er veel tijd
gevergd van team, waardoor minder tijd is voor schoolontwikkeling.

5. Bespreken concept “wat als..”
Eva Vroemen geeft een toelichting op het document “wat als…”. Het document
moet voor ouders een middel zijn om bij vragen te gebruiken. Ouders kunnen
doormiddel van dit document achterhalen welke stappen en/ of acties gedaan
kunnen worden.
Het document “wat als…” zal na een paar kleine aanpassing geplaatst worden op
de webpagina van de school.

6. Wat te doen bij onacceptabel gedrag
I.

Bespreken document “C18-B Omgaan met gedrag”

Omgaan met gedrag is een nieuw document. Dit wordt toegepast bij de
gedraging van een kind. Er wordt gebruik gemaakt van 3 categorieën. Deze
categorieën corresponderen met het handelen verbonden aan het switch
protocol en aan de kanjertraining.
Document is doorgenomen en de volgende keer zal het C14 pestprotocol
worden doorgenomen, aangezien er wellicht meer aandacht moet komen voor
het pesten middels sociale media.
7. Resultaten psychologische arbeidsscan en plan van aanpak
Naar aanleiding van de RIE heeft er een psychologische arbeidsscan
plaatsgevonden. Na de deze scan en de “gebouwelijke” scan is inmiddels de RIE
vastgesteld door HCC vastgesteld. Wat betreft de psychologische arbeidsscan zijn
de daaruit voortgekomen knelpunten en acties besproken
8. Terugkoppeling monitorrapportage
Deze rapportage van Innovo n.a.v. de facts & figures van 2019-2020 besproken. In
de financiële situatie zijn de koster hoger uitgevallen zoals verwacht door de fusie.
Daarnaast zijn de diverse nieuwe methodes besproken en de taalspecialiste. De
eindtoets resultaten waren zoals verwacht en zijn gemiddeld.
Verder heeft Innovo breed een strategische zet gedaan door het aannemen van
140 nieuwe medewerkers, echter is deze flexibele schil helemaal ingezet.

9. Rondvraag/ wvttk
Belinda:

Hoe hebben de leerkrachten van de Wereldster de stakingsdagen ingevuld?

Grootste deel van het team heeft gestaakt in Maastricht
Wanneer worden de resultaten van de cito toetsten met ouders besproken?

Komende oudergesprekken in maart

