Medezeggenschapsraad O.B.S. de Blaak
Notulen: 05-07-2016
Aanwezig: Mireille, Sander, Marco, Hilde, Lieke, Marion, Remko,Iet
Afwezig: Suzanne (met bericht)
Notuleren: Iet
1. Opening: Mireille opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Mededelingen:
PZ
DS, traject is afgerond. Per 01-08-2016 werkzaam voor 0,2 wtf
JvM, krijgt een aanstelling van 0,8 wtf. Er is een aanvraag weg om van 0,4 wtf een vaste
aanstelling te maken.
Enkele collega’s in vaste dienst krijgen een kleine tijdelijke uitbreiding.
TvT, blijft voorlopig nog op therapeutische basis werken.
SB, wordt voor de zomervakantie beter gemeld.
FZ
Jaarrekening: wij zijn ongeveer €70.000, - in de plus geëindigd.
O&K
Alle lvs zijn in de groepen afgenomen. Er zijn geen opvallende zaken wat betreft de uitslagen.
Score eindcito groep 8: 540
3. Notulen 31-05-2016: zijn goedgekeurd.
4. Financiën: zie mededelingen FZ.
5. Rapporten: In plaats van het eerste rapport komt er een “voortgangsgesprek” met ouders. Dit
gesprek wordt aan de hand van het individueel leerling-overzicht gevoerd.
De ouders nemen kennis van:
De voortgang betreffende de cognitieve ontwikkeling mbt de hoofdvakken, rekenen,
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.
De sociaal emotionele ontwikkeling.
De leerkracht vertelt hoe het in de klas gaat en vertelt (vanuit leerling-overzicht) op
welke wijze rekening wordt gehouden met belemmerende of stimulerende factoren bij
het leren en ontwikkelen op school.
Leerkrachten geven aan op welke wijze de komende periode eventuele accenten in het
werken worden gelegd.
De MR gaat deze voortgangsgesprekken evalueren. In de eerste vergadering na de
vakantie komt het punt rapporten terug op de agenda om de wijze van evalueren te
bespreken.

6. Sollicitatieprocedure: de procedure is geëvalueerd. De afspraak is gemaakt om in de toekomst
met de volledige commissie samen af te ronden.

7. Rondvraag:
Schoonmaken: er was een vraag over het schoonmaken. Nieuwe opzet en werkwijze wordt
besproken met bedrijf.
Groep 8: in groep 8 wordt nog gewoon aan het lesprogramma gewerkt. Er wordt zeker de laatste
weken van het schooljaar ook ruimte vrijgemaakt om de musical te oefenen.
8. Mededelingen GMR: zie notulen GMR.
9. Mededelingen OR:
10. Mededelingen uit bouw- en of teamoverleg: Tijdens de teamvergaderingen zijn er presentaties
geweest van onderwerpen uit het schoolplan. Nu moeten de speerpunten voor komend
schooljaar nog vastgesteld worden. In de onderbouw is men aan het praten over de overgang
van groep 2 naar groep 3. Dit is voor verschillende kinderen nog erg groot.
11. Zorgplan: Mireille heeft de opmerkingen betreffende het zorgplan doorgestuurd naar Remko.
12. Datum etentje: 4 oktober 19.30 uur KokVerhoeven
13. Post
14. Rondvraag
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