Medezeggenschapsraad O.B.S. De Blaak
Notulen: 07-02-2016
Aanwezig: Mireille, Sander, Lieke, Janneke, Sjoerd (namens OR) en Iet
Afwezig: Hilde en Marion
Notulant: Iet
1. Opening: 20.00 uur door Mireille. Een speciaal welkom voor Sjoerd die de OR
vertegenwoordigt
2. Mededelingen vanuit de directie:
PZ: TvT is inmiddels 75% hersteld gemeld.
FZ: Op dit moment geen bijzonderheden of te vermelden zaken.
O&K: Algemeen directeur, Marius Liebregts, heeft onze school bezocht en
was zeer tevreden met de gang van zaken.
Beheer: Invalidenparkeerplaats (3 uur). Vanuit een ouder op school zijn we
even geleden gestart met het aanvragen van deze voorziening.
Inmiddels is er een positief advies gegeven door de gemeente waardoor een
aanvraag voor wijziging van het verkeersbesluit gedaan is.
Tot 24 februari kan er bezwaar op worden gemaakt. Bij geen bezwaar kan de
uitvoering ingepland worden.
3. Notulen 10-01-2017: zijn akkoord.
4. Schoolplan:
Cmkt:
Op 23 februari zal er een gesprek zijn met Cist en de werkgroep. Er moet bekeken worden of
hoe het traject voort gaan zetten. Op de 23e zal duidelijk worden wat het vervolgtraject
precies inhoudt. We hebben gekozen voor de discipline dans. Hier blijven we aan vastzitten. Een
eventuele 2e discipline wordt gekoppeld aan dans.
Autonomie en eigenaarschap: De werkgroep heeft een voorstel gedaan hoe we schoolbreed gaan
werken met uitgestelde aandacht. Het MT heeft goedkeuring gegeven om hiermee te gaan
werken in de school. Dit houdt in dat er binnenkort gestart gaat worden met het werken met een
stoplicht in de klas. Dit in combinatie met een dobbelsteen voor ieder kind. Over het toepassen
worden gezamenlijke afspraken gemaakt.
Er is een planning gemaakt voor collegiale consultatie. Teamleden hebben leerdoelen op moeten
stellen en zijn vervolgens gekoppeld aan een andere collega. Deze koppels gaan bij elkaar kijken
en geven elkaar feedback. Voor het klassenbezoek heeft de werkgroep een kijkwijzer
ontwikkeld, zodat collega's met de leerdoelen en kijkwijzer gericht bij elkaar kunnen kijken en
gerichte feedback kunnen geven.
De werkgroep buigt zich verder over de invulling van de weektaak. De implementatie van een

vernieuwde weektaak zal pas komend schooljaar starten.
Ook willen we de overgang van groep 2 naar groep 3 versoepelen. Bijvoorbeeld gymlessen in de
speelzaal voor de groepen 3 t/m carnaval. Gezamenlijke hoeken afstemmen en groep 3 leerlingen
die af en toe een bezoekje brengen aan een kleutergroep
21st century skills:
Leerarrangement carnaval. Voorafgaand aan dit leerarrangement hebben de collega's via een
bingo gekeken welke skills (vaardigheden) in dit arrangement naar voren kunnen komen. Via een
padlet (digitaal prikbord) houden we elkaar op de hoogte.
Doel is om kinderen mee te laten denken over de invulling en kinderen ontdekkend en
onderzoekend bezig te laten zijn met dit thema. De volgende 2 arrangementen worden nu door
de werkgroep voorbereid.
Engels:
Wij hebben ons aangesloten bij de Stichting EarlyBird. Karel Philipsen van EarlyBird heeft onze
school gescreend. Hij heeft aan de hand van klassenbezoeken en een kijkwijzer bekeken waar we
nu staan. Hij was positief over hetgeen hij gezien heeft.
In de groepen 5 t/m 8 is gestart met het werken met Words en Birds ( een
computerprogramma)
Er is al behoorlijk wat Engels materiaal aangeschaft. De werkgroep gaat bekijken hoe wij het
nieuwe materiaal in kunnen gaan zetten.
Iedere klas heeft een schema gekregen met de opbouw van de lestijd van Engels per week. Elke
leerkracht probeert zich hieraan te houden.
De werkgroep gaat de visie verder vormgeven en gaat bekijken welke materialen er nog
aangeschaft moeten worden.
Alle teamleden starten op 22 februari met de cursus Classroom English. Het tweede
studiemoment vindt plaats op de studiedag van 28 juni. Volgend schooljaar volgt de rest van de
cursus.

5. Jaarplanning uren 2017-2018: is verzet naar volgende vergadering.
6. Schoonmaak: Er is een positieve ontwikkeling t.a.v. de schoonmaak. Het programma
wordt inmiddels voldoende uitgevoerd. We zijn er nog niet. Naast sanitair en groepen is
er aandacht voor algemene ruimtes. Bestuur breed is stijgende lijn terug te zien. De mr
vindt dat er nog steeds niet naar behoren schoongemaakt wordt. Wij blijven dit punt
agenderen.
7. Wat ruist…: de mr is van mening dat het gebruik van mobieltjes door leerlingen goed in
de gaten moet worden gehouden door leerkrachten en ouders. Het is belangrijk dat
ouders “over de schouders “van hun kind mee kijken. Op school zijn afspraken m.b.t. het
gebruik van mobieltjes.
Schoolafspraken gsm-gebruik:
Na 8.30 uur en voor 15.00 uur mogen gsm’s niet gebruikt worden, alleen met
toestemming van de leerkracht (leerlingen van groep 8 mogen agenda van hun mobiel
gebruiken).
De telefoon gaat tijdens schooltijd op stil in de rugzak of in de la van de leerkracht.
Is de telefoon toch in gebruik dan wordt de gsm de eerste keer ingenomen en mag het
om 15.00 u uur worden meegenomen. De tweede keer mag de gsm alleen mee naar huis
als de ouders de telefoon op komen halen.
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Communicatie ouders/leerkrachten bij verkeerd gebruik is belangrijk.
Aanwas nieuwe leerlingen: kinderen zijn natuurlijk welkom. Het moet wel haalbaar
blijven.
Frisse school: Luchtkwaliteit. In andere groepen (7A, 3B, 4, 1-2A) hebben we
metingen gedaan. De resultaten zijn erg divers, omdat we de laatste weken verdere
afstemming van onze systemen (verwarming, lucht) aan het uitproberen zijn. De
voorzijde van school is al best goed geregeld al willen we het net iets warmer hebben.
Aan de achterzijde van school zijn we dus opnieuw aan het experimenteren. Het CO2
gehalte in sommige lokalen moet omlaag. Met de carnavalsvakantie verwachten we
alles opnieuw ingesteld te hebben
Rondvraag:
GMR:
OR: Geen bijzonderheden
Bouw- en teamoverleg: zie schoolplan.
Post
Financieel jaarverslag mr: wordt verplaatst naar vergadering maart
Rondvraag:
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