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Volgende vergadering
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1. Opening vergadering
Bram opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
Verslag verificatieonderzoek inspectie.
In dit verslag wordt vermeld dat zicht op ontwikkeling onvoldoende is. De inspectie ziet
te weinig verbetering op dit punt. De school moet een plan van aanpak overleggen hoe
dit te verbeteren. Dit zal t.z.t. ook met de MR besproken worden. Alle andere
onderdelen werden voldoende bevonden, waardoor de school onder het reguliere
toezicht blijft vallen.
3. Trendanalyses
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
4. MR-reglement
De opzet van het MR-reglement wordt kort besproken. Het reglement moet op enkele
punten gecorrigeerd worden en toegespitst worden op de situatie en gang van zaken op
de Springplank.
Dit wordt aangepast en vervolgens ter goedkeur aan de MR toegestuurd.
5. Jaarplan MR
Het jaarplan wordt besproken en na kleine correctie in orde bevonden.
6. Schoolgids
Het Schooljaardeel zal worden aangepast en ter goedkeur rondgestuurd.
7. Stavaza kansrijke combinatiegroepen
Het team onderzoekt hoe ze de mogelijkheden die Snappet biedt optimaal kunnen
benutten. Dit middel biedt vele kansen. Het is hiermee mogelijk om leerlingen
individueel op niveau in te kunnen schalen. De leerkracht hoeft de gemaakte
opdrachten niet meer na te kijken waardoor er meer tijd is voor gerichte instructie.
Tevens wordt hierdoor de werkdruk verlicht.
M.b.t. de groepsindeling: het niveau van de individuele leerling is per vakgebied meer
leidend voor de groepsindeling dan de schooljaargang. Per schooljaar wordt de indeling
van de groepen opnieuw bekeken.
8. Stavaza nieuwbouw
Op dit moment zijn er geen concrete ontwikkelingen. In de volgende vergadering is er
waarschijnlijk meer nieuws.

9. Rondvraag
Henny geeft aan dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om een extra studiedag in
te plannen om met het team het plan van aanpak te kunnen bespreken dat opgesteld
moet worden naar aanleiding van het verificatieonderzoek van de inspectie. Dit is
belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen. Ouders
zullen ruim van te voren ingelicht worden.
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