Notulen MR OBS De Blaak 12 januari 2016
Notulen: SJ
Aanwezig: Mireille van den Boom, Marion Wouters, Suzanne Verbeek, Iet van der Wiel, Marco
Reinders, Sander Jansen, Eugene Pallandt (gedeeltelijk); Hilde Vermeulen woont vergadering bij als
belangstellende ouder / mogelijk toekomstig lid MR
Afgemeld: Remko Meeuwsen, Lieke Vingerhoets
1. Opening
MvdB opent vergadering om 19.30 uur en verwelkomt HV als belangstellende ouder / mogelijk
toekomstig lid MR.
2. Mededelingen vanuit de directie
PZ
Komend schooljaar geen verplichte mobiliteit voor personeel.
FZ
Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019 is akkoord bevonden door het bestuur. Begroting wat
betreft formatie ruimer in vergelijking met eerdere planning. Er is gekoerst op 12,5 groep in
schooljaar 2016-2017. Tijdens volgende MR vergadering van 1 maart zal RM nadere
toelichting geven (ivm diens afwezigheid op de MR-vergadering van 12 januari).
Investeringsplanning voor komende jaren kan dus worden gerealiseerd (o.a. meubilair,
methodes, ICT, vloervervanging en dakonderhoud, digitale borden).
O&K
Tijdens de studiemiddag op 6 januari is het team verder aan de slag gegaan met de
geformuleerde onderdelen van het schoolplan.
Eurekaklas. Loopt goed, kinderen enthousiast. Evaluatie in januari (nog niet plaatsgehad op
moment MR-vergadering dd 12 januari).
Beheer
Enquête inzake schooltijden – zowel in team als MR niet 1 sterk overheersende opinie
hierover - voorgesteld, MR akkoord met schrijven voor deze enquête na enige aanpassingen,
inmiddels (jan./feb.) verspreid onder ouders.
3. Notulen 14-11-2015
Na paar kleine aanpassingen (IvdW) goedgekeurd.

4. Begroting 2016-2017
Zie boven onder mededelingen vanuit de directie en hetgeen is opgemerkt in MR-vergadering dd
24 nov. 2015, waarvan verslag in notulen van die vergadering. Verder tav de ontwikkelingen
rondom Personele Unie (Stg. Opmaat en Jan Ligthartgroep Tilburg): RvT, CvB en directie eea
besproken, ook in beide GMR-en. Mogelijk: 1 RvT voor beide Stg.-en, benoemd door CvB. CvB is
en blijft in die constructie 1 bestuurder, maar er zal worden gewerkt met twee separate
begrotingen.
5. Arbo: update lopende zaken
Verschoven naar volgende vergadering dd 1 maart 2016.
6. Schooltijden
Enquête onder ouders uitgezet om meningen te polsen evt aan te passen (15 min. vervroegen)
start- en eindtijden.
7. Frisse school
Verschoven naar volgende vergadering dd 1 maart 2016.
8. Rondvraag
Geen punten.
9. Mededelingen uit GMR
Na vorige GMR-vergadering is er geen GMR-bijeenkomst geweest.
Personele Unie: al eerder besproken in GMR (zie notulen GMR 22-11-2015). Interne vacatures en
mobiliteit zal lopen via Regionaal Transfer Centrum. Handhaven 2 afzonderlijke GMR-en is
waarschijnlijk. Vakbonden is om advies gevraagd, de beslissing van de GMR is daarop nog
uitgesteld.
Er zijn nog geen reacties binnengekomen op de oproep voor een GMR-lid.
10. Mededelingen uit de OR-vergadering
Geen mededelingen; vergadering OR vindt gelijktijdig plaats.
11. Mededelingen uit en bijzonderheden uit het bouw- en teamoverleg
Projecten die hebben plaatsgevonden zoals Sinterklaas en Kerst zijn positief geëvalueerd.
12. MR-lijst van aftreden. Verkiezing oudergeleding?
MR en MvdB overwegen en overleggen met HV.
13. Post
Geen relevante binnengekomen stukken.
14. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

