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Medewerkers tevredenheidsonderzoek is, net als het
oudertevredenheidsonderzoek erg negatief ingevuld. Er is een
plan van aanpak opgesteld en deze is besproken met het team.
Inmiddels is de situatie, sinds het nieuwe schooljaar, alweer erg
veranderd. De situatie is nu, volgens het team, al verbeterd en
veranderd nog steeds.
Leerlingenraad is weer opgezet. Elk leerjaar wordt
vertegenwoordigd door één leerling, die door zijn/haar leerjaar
is verkozen. Op het schoolplein staat een “nieuwevriendenbankje”. Hierop kunnen leerlingen gaan zitten ze
niemand te spelen hebben, zo weten andere leerlingen dat
hij/zij niemand te spelen heeft en kan hem of haar vragen mee
te doen.
We zijn druk bezig om de app zo goed mogelijk in te zetten.
De afgelopen tijd hebben we een informatiefilmpje gemaakt,
aan het begin van het schooljaar. Er stond een stukje in de
krant.
We krijgen van ouders veel terug. Gelukkig veel positieve maar
ook een aantal negatieve reacties. De toon in de negatieve
mailtjes is vaak vervelend. Dit raakt collega’s. We doen met z’n
allen enorm ons best om vooruit te gaan, maar soms voelt het
alsof we met 3-0 achter staan.
Aan het hek wordt aangegeven dat er vaak laat informatie komt
over schoolreisjes, vieringen en hulp voor activiteiten.
Schoolondersteuningsprofiel
De bedoeling van een SOP (school ondersteuningsprofiel) is dat een school
beschrijft wat haar mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen en
daarvoor worden allerlei gegevens bekeken. Het gaat bijvoorbeeld om
gegevens over de aanwezige deskundigheid in het team, de ruimte die er is om
aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken en
voorzieningen waarover het team beschikt, de kwaliteit van de organisatie,
enz. Deze ondersteuningsprofielen worden ieder jaar bijgesteld en aangepast
aan de actuele situatie op de betreffende school.

Op dit moment is het SOP niet voor ouders beschikbaar. Het
document is tevens ook lastig te begrijpen.
Wat zijn de eisen vanuit de onderwijsinspectie voor een SOP?
Is het SOP alleen opgesteld voor intern gebruik? Of kan het SOP
ook beschikbaar zijn voor ouders?
Is er een mogelijkheid dat dit document anders wordt
ingericht? Zodat het beter leesbaar is?
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Unitonderwijs gaat goed. Positieve sfeer in de school.
Leerlingen zijn meer betrokken. Vanaf januari (als de
coronaregels het toelaten) gaan we bezig met de samenwerking
tussen de verschillende units.
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Vandaag is er een algemene mail uitgegaan vanuit de directie
van de CNS en PMS. De beide scholen treden samen naar
buiten met nieuwe informatie over de nieuwbouw. Maandag
06-12 heeft de MR een informatiebijeenkomst over de
Themaraad.
Van tevoren duidelijk hebben wat we willen bespreken en wat
we willen weten van de directie.
We willen taken verdelen, dus opsplitsen en bepaalde
onderdelen verdelen.
Huiswerk – wat is de verwachting van het huiswerk. Wat is de
visie van de school? Graag verduidelijking naar ouders.
Oudergesprekken – nu zijn de oudergesprekken in de middag
en alleen op maandag en dinsdag. Voor sommige ouders zijn dit
lastige momenten.
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actiepunt
Aanmelden Cursus
Schooljaarplan accorderen - handtekening
Visie over huiswerk vanuit het team
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Onderwerp:
SOP
De MR heeft een aantal vragen gesteld over
het SOP. We wachten de antwoorden op onze
vragen af.
Tevredenheidsonderzoek
De MR kijkt positief tegen het plan van aanpak
aan. We blijven het volgen.
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