MEDEZEGGENSCHAPSRAAD O.B.S DE BLAAK
Agenda MR vergadering 20-09-2016
Aanvang: 20.00 uur
Notulen: Marion
Remko is bij deze vergadering niet aanwezig.
Aanwezig: Iet, Lieke, Mireille, Hilde (iets later), Sander (later), Marion
1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 geopend door Mireille
2. Mededelingen vanuit de directie:

1. PZ :
- TT zit in haar re-integratie momenteel op 3x 3 uur per week. Eerste jaar evaluatie is
uitgevoerd voor het UWV. Terugkeer in eigen werk blijft voor nu nog steeds het einddoel.
- DS heeft haar verzuimperiode afgerond en is volledig hersteld gemeld. Ze staat per 01-082016 voor WTF 0,2 vast in de formatie.
- RvB is per 01-08-2016 aan OBS De Blaak verbonden. Hij maakt hier zijn verzuimperiode af
met als doel ‘ander werk bij andere werkgever’. Lasten verzuim worden bovenschools
gedragen. OBS De Blaak heeft tot ongeveer februari nog de luxe van de ondersteuning die
RvB aan de groepen 7 zal bieden. Start nu 2x 2,5 uur per week.
2. FZ : geen mededelingen.

3. O&K :
- Schoolgids. In bijlage van de verstuurde mail is de schoolgids 2016-2017 verstuurd. Deze
staat ter instemming op de agenda van deze vergadering. Na instemming zal CG de
schoolgids op onze website plaatsen.
4. Beheer : geen mededelingen.
3. Notulen 05-07-2016
Goed gekeurd. Schoonmaken komt terug op de agenda van oktober.
4. Schoolplan: speerpunten schooljaar. Iet geeft aan dat het vanuit alle werkgroepen op
prijs gesteld wordt, dat de MR meedenkt en hun mening geeft
*Engels: werkgroep bekijkt de verdere aanpak
*Autonomie en eigenschap: Planbord is in de kleutergroepen ingevoerd.
Werkgroep gaat ook aan de gang met portfolio's
* 21st century skills; dit jaar 4 leerarrangementen
* Dans wordt voortgezet van vorig jaar
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5. Wat willen wij als MR dit jaar bereiken.
*Ouders gaan tijdens MR vergadering aangeven wat ze op school horen "ruisen". Wat speelt
er op school en wat krijgen zij mee in de wandelgangen of direct. Zowel positieve als
negatieve geluiden, moeten in de MR besproken worden.
Dit wordt een vast agendapunt elke maand.
*Communicatie en openheid naar elkaar blijven belangrijk.
* Belangrijk dat de ouders weten wie de oudergeleding is van de MR en wie de teamgeleding
is. Iedereen stuurt een foto met stukje voor in de ouderinfo, naar IvdW.

6. Schoolgids.
Extra bijlage zorg wordt nog gemist. Er moet een link komen naar het zorgplan.
3.02 hier worden de ouders gemist. Dit moet toch de eerste stap zijn.
3.05 huiswerk klopt niet.
Mobieltjes verhaal klopt niet.
Oudergeleding vindt het belangrijk de schoolgids op papier te krijgen. Bv de schoolgids op
papier meegeven tijdens de infoavond 4-jarigen. (Voor de ouders die nog een keuze moeten
maken voor onze school).
7. Mededelingen uit GMR
Er moet weer een stukje voor de ouderinfo geschreven worden om ouders op te roepen die
als afgevaardigde van de ouders meegaat naar de GMR.
8. Mededelingen uit de OR vergadering.
Er is nog niemand vanuit de OR die de MR vergaderingen bij gaat wonen. Mireille informeert
bij Kees wie het gaat doen. Misschien Kees zelf?
9. Mededelingen uit en bijzonderheden uit het bouw- en of teamoverleg.
*Er is vandaag uitleg geweest vanuit het Factorium over de danslessen in dit schooljaar.
*Onderbouw: groepen 1 t/m 3 gaan met een nieuwe gymmethode werken. Groepen 3 spelen
tot de kerstvakantie in de speelzaal in de school.
*Op de speelplaats van de kleuters komt een leuk verkeersplein.
10. Rapporten: hoe gaan we voortgangsgesprekken evalueren.
De volgende teamvergadering staat op de agenda hoe de gesprekken ingevuld gaan worden.
De eerste studiedag wordt ook aandacht besteed aan de voortgangsgesprekken.
Na de eerste voortgangsgesprekken, bespreken we in de MR wat de reacties vanuit de
ouders geweest zijn. De ouders van de MR vragen ieder aan vijf personen wat zij ervan
gevonden hebben. De teamleden geven aan wat hun bevindingen zijn van de
voortgangsgesprekken.
11. “Scholingsbehoefte” MR
Hier is geen behoefte aan.
12. Post
Geen post.
E-mailadres van de MR dat in de schoolgids staat was niet bekend. Werkt het eigenlijk?
13. Rondvraag
Lieke: Klasbord. Wie vinden de ouders dat zich aan zouden mogen melden voor klasbord. Bv
ook opa's en oma's? We nemen dit mee terug naar de teamvergadering.
2

Actie

Wie

Wat

Datum
afspraak

1

Lieke

Etentje MR

4 okt

Datum
gereed

Gedaan

2
3
4
5

Notuleren
 september:
 oktober:
 november:
 januari:
 februari:
 maart:
 april:
 mei:
 juni:

Marion
Lieke
Iet
Sander
Hilde
Marion
Iet
Lieke
Iet
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