MEDEZEGGENSCHAPSRAAD O.B.S DE BLAAK

Notulen: MR - vergadering 15 september 2015
Notulen: Marion
Aanwezig: Iet, Lieke, Mireille, Remko, Marion. Marco en Sander iets later
GMR lid: Eugène
Suzanne heeft zich afgemeld
1. Opening om 20.02 uur door Mireille.
Eugène legt uit wat hij komt doen; Omdat wij geen afgevaardigde hebben in de GMR komt
Eugène hier de informatie geven. Hij gaat voortaan het eerste deel van de vergadering
bijwonen.
2. Mededelingen vanuit de directie:
Personeel: DS: RM gaat samen met haar naar de bedrijfsarts om te bespreken wat de
volgende stap wordt m.b.t. de re-integratie. Hiernaast is het tweede spoor ook al opgestart.
Financieel: we draaien volgens de planning
Binnenkort gaan we weer begroten. Zaken vanuit de MR m.b.t. de begroting moeten in
oktober aangeleverd worden.
Verzuim: zie personeel. Gemiddeld verzuim is op het moment erg laag.
3. Notulen 30-06-2015
LvE gaat de master hoogbegaafdheid volgen. Verder zijn de notulen goedgekeurd

4. Schoolgids
RM heeft een nieuwe schoolgids gemaakt. Hoofdstuk 3 (organisatie van het onderwijs) is een
stuk uitgebreider geworden.
MR en SJ vinden de totale schoolgids uitgebreid en vragen zich af of alles wat er in staat er
ook wel in moet. Zij zien het vooral als een soort visitekaartje/reclame van de school waardoor
ouders geïnteresseerd raken voor de school.
MR en IvdW gaan de gids kritisch bekijken en zullen tips geven hoe hij aangepast kan
worden. Ook het gebruik van klasbord moet opgenomen worden in de gids. Streven om hem
op de site te zetten is 1 oktober 2015.
5. Zichtbaarheid / ouderbetrokkenheid
KvK (voorzitter OR) heeft allerlei ideeën in een plan (Zichtbaarheid / ouderbetrokkenheid
ouders OBS de Blaak) gezet om ouders nog meer te betrekken bij het hele schoolgebeuren.
MvdB stuurt het document naar ons door.
6. Evaluatie groepsindeling
We zijn het schooljaar goed gestart. Er is een grote groep 7, maar volgens Iet wordt daar niet
over geklaagd. RM heeft vanuit het team ook alleen maar positieve geluiden gehoord. Ouders
MR hebben ook geen signalen gekregen dat er problemen zijn. MvdB heeft positieve geluiden
gehoord over de opening van de informatieavond door RM. M.n. over het schoolplan en de
richting die we in willen.

Frisse school komt in november weer op de agenda...
7. Rondvraag
1

Hier maakt niemand gebruik van.

Bij onderstaand gedeelte was RM niet aanwezig

8. Mededelingen en bijzonderheden uit het bouw- en of teamoverleg
Bovenbouw:
Huishoudelijke vergadering gehad.
Donderdag 17 sept. Is het studiedag waarin het leesonderwijs centraal staat. Registraties in
Esis komen aan bod. De nieuwe methodes van de zaakvakken worden bekeken en
besproken. Het is vooral een digibord methode. Kinderen krijgen wel bronnenboeken, moeten
werken op werkbladen en veel samenwerken. IvdW heeft al een paar lessen uitgeprobeerd,
maar loopt nog wel tegen problemen aan. Dit zal bij de studiedag uitgebreid besproken gaan
worden.
Onderbouw: evaluatie gehad van de eerste twee weken; hoe het draait in elke groep.
CvdW heeft uitleg gegeven over hoe de leerlingplannen ingevuld moeten worden in ESIS
9. Mededelingen uit de OR vergadering
Er zijn geen mededelingen
10. Mededelingen uit de GMR
EP vertelt wat zijn rol is in de GMR. (Secretaris) Hij komt dit jaar elke MR vergadering even
langs om ons te informeren, of evt vragen te beantwoorden. Wie geschoold wil worden voor
de MR basiscursus moet dat doorgeven aan Eugène.
*12 oktober is er een avond in Tilburg over de CAO
*Decentralisatie van de huisvesting. Opmaat moet zelf voortaan de gebouwen onderhouden.
Er is een notitie waarin de conditie van de verschillende gebouwen beschreven is.
Personele Unie; Er is gekeken of Opmaat en Jan Ligthart kunnen fuseren om sterker te staan
tegenover de overige schoolbesturen. Dit blijkt niet zo maar te kunnen, door een regeling
vanuit het rijk. Er wordt nu onderzocht of een bestuurder twee aparte stichtingen kan runnen.
*Directies worden bekeken door GMR. Directeuren hebben meerdere scholen, waardoor
verschillende scholen door MT's gerund worden. Ook ziekte van één van de directeuren en
het vertrek van één van de directeuren is een reden dat deze scholen door het MT gerund
wordt. De GMR heeft hier hun bezorgdheid over uitgesproken. Voor de school waar de
directeur vertrekt, wordt gekeken in de eigen kweekvijver of er geschikte personen tussen
zitten, omdat het moeilijk is om aan goede directeuren te komen.
*CAO wordt goed bekeken door de GMR. Er blijken veel verschillen te zijn tussen de
verschillende scholen. De GMR kijkt of de rekentool goed is.
*Eugene stuurt Iet een pdf bestand waar in beschreven wordt wat de GMR inhoudt. Dit gaat
gebruikt worden, om een oproep, in de ouderinfo te zetten om ouders op te roepen die als
afgevaardigde naar de GMR willen gaan.

11. Scholingsbehoefte MR
Daar is geen behoefte aan.
12. MR lijst van aftreden. Verkiezingen?
MR en MvdB treden af, maar zijn herkiesbaar. Er komt een stukje in de nieuwsbrief over twee
weken, waarin ouders opgeroepen worden zich verkiesbaar te stellen.
13. Post
Geen post
14. Rondvraag
LV: vraagt of wij haar nog als penningmeester willen. Iedereen is het daar mee eens. Ze stelt
voor meteen een datum te prikken voor een etentje. We gaan eten bij Villa Pastorie op
dinsdag 6 oktober om 19.00 uur.
MvdB sluit de vergadering om 21.52 uur.
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Notuleren
• September:
• Oktober:
• November:
• Januari:
• Maart
• April:
• Mei:
• Juli

Marion
Iet
Lieke
Sander
Marco
Suzanne
Marion
Iet
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