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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Welkom.
Mededelingen:
- MV en GVV hebben een gesprek gehad met de gemeente. Doel van het gesprek was om te
kijken of we de schoolpleinen veiliger zouden kunnen krijgen. Afsluiten is geen optie, mogelijk wel
hekken aan de ingangen en een paaltje voor het plein van de bovenbouw. Wel was er vanuit de
gemeente een opmerking over de veiligheid van de tegels rondom de zandbak. Daar zouden
eigenlijk rubberen tegels moeten liggen.
De gemeente zou hierover zelf contact opnemen met het bestuur. Tot op heden is dat niet
gebeurd.
- IS heeft een mail gestuurd naar FVL en GVV over de vorige vergadering. Ze had een vervelend
gevoel over het verloop van de vorige vergadering. Het is goed om ons bewust te zijn van de
manier communiceren en de beleving van anderen daarin. Meta-reflectie is belangrijk, daar zijn
we gezamenlijk verantwoordelijk voor alsook duidelijkheid in doel en procedure.
2. Notulen mr/sr-vergadering nr. 4, d.d. 19-02-2019
- T.a.v. zittingstermijn van SN; in de plenaire vergadering is gevraagd wie er graag namens het
personeel in de MR zitting wil nemen. Daarop zijn geen reacties gekomen. SN zal haar deelname
aan de MR voortzetten.
3. Schoolplan/SWOT analyse
Inhoudelijk gesprek over de inhoud van het schoolplan.
Sterkte/zwakte-analyse bekeken en geprioriteerd. Deze zullen in het definitieve schoolplan
opgenomen worden.
T.a.v. het schoolplan:
Opmerking van MvD: Veel genoemde bronnen verwijzen terug naar studies van een tiental jaren
geleden. Mogelijk zouden er nieuwe studies vanuit recent onderzoek kunnen worden toegevoegd
aan de eerdere onderzoeken.
MvD en FvL sturen via de mail nog een aantal opmerkingen over onderwerpen die overlap
hebben in het document.
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