Medezeggenschapsraad OBS De Blaak
Notulen: 14-03-2016
Aanwezig: Mireille, Marion, Iet, Hilde
Afwezig: Sander, Lieke, Sjoerd
Notulant: Hilde
1. Opening: 20.00 uur door Mireille.
2. Mededelingen vanuit de directie:
PZ: RvB hebben we voor de vakantie op goede wijze afscheid van genomen. Rien heeft
hiervoor zijn waardering uitgesproken.
FZ: Op dit moment geen bijzonderheden of te vermelden zaken.
O&K: Op dit moment geen bijzonderheden. Op 14 maart hebben alle werkgroepen hun
nieuwe overleg weer gehad. Terugkoppeling nog niet geweest.
Beheer:
- Warmte-luchtkwaliteit. Inmiddels is een defect aan de Cv-installatie gemaakt en
draaien de ‘luchtkasten’ weer op volle toeren. Zelfde lokalen hebben we wederom
metingen uitgevoerd. Resultaat is mooie waarden. Lokaal groep 5A aan voorzijde
school meten we deze week nog. Gisteren en vandaag laten hier ook hele mooie
waarden zien (temperatuur max. rond 22, CO2 max. rond 1600). Laatste grafieken
zijn als kopie toegevoegd.
- Urenplanning 2017-2018. Zie gevoegde bijlage.
- Schoonmaak. Er is een positieve ontwikkeling t.a.v. de schoonmaak. Het programma
wordt inmiddels voldoende uitgevoerd, ook op meeste andere scholen binnen de
personele unie. Naast sanitair en groepen is er aandacht voor algemene ruimtes.
- Formatie. Er is een plan voor de formatie voor komend schooljaar. Deze wordt in de
vergadering toegelicht
3.Notulen 07-02-2017: zijn akkoord, eerste regel bij PZ laten vervallen
4.Schoolplan: vorige keer uitgebreid besproken. Tot heden geen terugkoppeling
5.Formatie komend schooljaar: akkoord vanuit de MR
6.Wat ruist er…: geen bijzonderheden
7. Frisse school: Zie boven: mededelingen directie, Twijfel vanuit de MR bestaat nog
over de max CO2waarde. Is dit 1600 of 1200? Remko gaat dit nogmaals informeren.
8. Schoonmaak: Zie ook mededelingen vanuit de directie hierboven. De MR vindt dat er
nog steeds niet naar behoren schoongemaakt wordt. Wij blijven dit punt agenderen.
9. Jaarplanning uren 2017-2018: is gepresenteerd. Moet nog nader ingevuld worden.

10. Aanwas nieuwe leerlingen: kinderen zijn natuurlijk welkom. Het moet wel haalbaar
blijven. Remko gaat zich buigen of er nader beleid moet komen over aanname van nieuwe
leerlingen vanuit andere scholen.
11. Rondvraag: gb
12. Mededelingen GMR:Notulen zijn ontvangen
13. Mededelingen vanuit de OR: Geen bijzonderheden
14. Bouw- en teamoverleg: studiedag classroom english over algemeen als positief
ervaren. Werkgroepen bouwoverleg zijn recent bij elkaar geweest.
15. Financieel jaarverslag MR: nvt
16. Post: gb
17. Rondvraag: gb
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