November 2021
Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad is een samenstelling van ouders en leerkrachten die
gezamenlijk meedenken over het beleid van de school.
De MR wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige,
veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs.

Deze punten hebben wij op de vergadering van 8-11-2021 met elkaar besproken:
Schoolgids/plannen
• De oudergeleding en de leerkrachten van de MR heeft de schoolgids
gelezen en voorzien van feedback. De schoolgids is goedgekeurd en is nu
geplaatst op de schoolwebsite van de Reflector.
• Wij komen terug op het meerjarenschoolplan. Dit is in ontwikkeling. Deze
zal samen met andere documenten het ‘Kindcentrumplan’ gaan vormen.
Bij bepaalde onderdelen van dit plan heeft de MR adviesrecht of
instemmingsrecht. Op de volgende vergadering komt het
meerjarenschoolplan terug op de agenda.
Begroting
• Brigitte en Marieke zijn nu volop bezig met de begroting die start vanaf 11-2022. Er wordt vooruit gekeken naar het schooljaar 2022-2023. Er wordt
onder andere gekeken naar hoeveel leerlingen er dat schooljaar op
Reflector zitten. Met hoeveel groepen en
leerkrachten/onderwijsassistenten kunnen wij dat schooljaar starten?
Binnenkort zal de begroting rond zijn en deze wordt de volgende MR
vergadering door de directie toegelicht.
Nationaal Programma Onderwijs
• De gelden uit dit plan zullen gebruikt worden voor verdere verbetering van
de ingezette ontwikkeltrajecten én klein deel voor ondersteuning van m.n.
de groepen 3. De uitwerking van dit 2 jaren plan bespreken wij naast de
toelichting op de begroting in de volgende vergadering. Dit omdat het plan
en de begroting in elkaar overlopen op bepaalde punten.
Communicatie:
• De Personeelsgeleding van de MR kijkt met elkaar hoe de communicatie
van MR naar het team verder vormgegeven kan worden. Wij hebben
besloten dat deze Nieuwsflits wordt verstuurd naar alle ouders en
leerkrachten van de Reflector. Op de teamvergaderingen wordt ruimte
gemaakt om het team te informeren over de vergaderpunten die binnen
de MR besproken worden.
• Wij willen de kartrekkers uit het team uitnodigen om de MR verder te
informeren over de onderwijsontwikkelingen binnen Reflector.

Wij vertegenwoordigen
als MR de ouders en
leerkrachten van de
school.
We doen dat graag samen
met u.
Heeft u een idee,
een onderwerp of vraag;
laat het ons weten.
ons
emailadres is
medezeggenschapsraad.
reflector@blosse.nl.
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Reglementen
• Wij hebben het 'Medezeggenschapsstatuut van Blosse’ en het
'Huishoudelijk Reglement MR Reflector" besproken en de taakverdeling
hierin definitief vastgelegd voor dit schooljaar.
Vanuit de directie
• De directie is momenteel veel in overleg met de GGD over het oplopende
aantal corona besmettingen onder de leerlingen van Reflector.
• Er is plotseling 1,6 fte aan personeel weggevallen na de herfstvakantie. Dit
is opgelost door leerkrachten die bereid zijn extra te werken. De directie
geeft aan dat ze ontzettend goed terugkijken op alle begrip/betrokkenheid
en samenwerking van de leerkrachten.
• Marieke is gestart met de werkgroep innovatie samen met andere
schooldirecteuren van Blosse. Zij gaan een proces aan om na te denken
over het lerarentekort. Brigitte is gestart in de werkgroep Blosse strategie.
Op de 3 daagse van de directeuren van Blosse is deze strategie
geëvalueerd. De werkgroep herschrijft deze en bedenkt op welke manier
de strategie ook bij de verschillende kindcentra bekend wordt.
•
Volgende MR-vergadering op 17 januari 2021, agendapunten:
- Meerjarenplan
- Kindcentrumplan
- MR jaarplanning vaststellen
- Uitleg begroting
- Overzicht besteding van de NPO gelden
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Linda Ravenstijn, ouder

