MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE BLAAK
Notulen MR-vergadering 10-10-2017
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Remko, Mireille, Marion en Lieke
Sander en Hilde zijn later aangeschoven.
Notulen: Lieke
1. Opening om 19.58 uur
2. Mededelingen vanuit de directie
PZ:
FZ:

-

MvL is aan het re-integreren. Op dit moment is hij 50% beter gemeld. Deze
maand zal hij zijn revalidatie afronden en bouwen we verder naar 75%
aanwezigheid rond 1 november 2017.
MvdB is gestart met haar zwangerschapsverlof. Evelien Evers is haar
vervangster.
Nieuwe collega’s hebben een goede start gemaakt evenals de PABOstudenten van dit schooljaar.

Binnen het huidige begrotingsjaar lopen we mooi in de pas. Zelfs een klein
beetje positiever.
Het sjabloon is aangepast, zodat je het resultaat (de cijfertjes) per kalenderjaar
weer kunt zien.
Op 1 oktober 2017 zaten we aan 336 leerlingen.

O&K:
- Tijdens de vorige vergadering is het schoolplan uitgebreid besproken met
Janneke. Voor nu geen nieuwe mededelingen.
- Op 24 oktober maken Janneke en ik kennis met de nieuwe
onderwijsinspecteur. Deze zal voor de directies van onze personele unie een
toelichting verzorgen op het nieuwe inspectietoezicht.

Beheer:
- Begroting tussenschoolse opvang. Betaling wordt over twaalf maanden
verdeeld: € 1.583,23 per maand x 12 = € 18.998,76 per jaar. Dit bedrag delen
door 327 leerlingen is ongeveer € 58,- per leerling. Komt zoals ieder jaar per
leerling € 5,- aan spelmateriaal bij. Het totaalbedrag is € 63,- Voor het gemak is
de betaling zoals voorgaande jaren op € 65,- gehouden.

3. Geen verdere opmerkingen over de notulen van 12-09-2017. Goedgekeurd.
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Over de notulen van de GMR waren nog wel wat onduidelijkheden.
 Pag. 1, punt 04, 2e regel  de opmerking over positief resultaat
door subsidie asielzoekers roept vragen op…
Er was subsidie aangevraagd, maar niet alles daarvan is
gebruikt, aangezien het later kwam en meer was dan verwacht.
Daardoor meer financiën.


Pag. 2, punt 07, 3e en 4e regel  over de terugkoppeling met de
MR over de staking. Er is geen terugkoppeling met de MR
geweest.
Van ouders zijn er geen reacties op de stakingen gekomen, dus
het heeft ook geen bespreking nodig gehad in de MR.

4. Schoolplan  Naar de volgende vergadering (21-11-2017).
5. Evaluatie rapporten
Waarom geen zeer goed meer op het rapport?
Daar is nog geen besluit over genomen. Er zijn hierover verschillende meningen
binnen het team.
Er is nog discussie over de notatie van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur. Of deze als geïntegreerd vak op het rapport komen.
Dit kalenderjaar kunnen er nog aanpassingen gedaan worden.
De MR is duidelijk… Graag weer zeer goed terug op het rapport.
 Agendapunt volgende vergadering!
6. Wat ruist er…………..
Het valt een aantal ouders op dat er verschillen zijn tussen parallelklassen.
De uniformiteit in de school is besproken (bijv. open deuren beleid).
7. Vaststellen financieel jaarverslag en begroting tussenschoolse opvang.
Zie Mededelingen vanuit de directie (beheer).
8. Begroting  Op de vergadering van 21-11-2017 agenderen.
9. Geen vragen over de rondvraag.
Bij onderstaand gedeelte is Remko niet aanwezig geweest.

10. Geen mededelingen uit GMR.
11. Geen mededelingen uit de OR vergadering.
12. Mededelingen uit en bijzonderheden uit het bouw- en of teamoverleg:
In de teamvergadering hebben alle werkgroepen een presentatie gehouden over de
doelen van dit schooljaar. Verder zijn er inmiddels al weer twee bijeenkomsten voor
de teamscholing Engels geweest.
13. Geen post
14. Jaarverslag MR is goedgekeurd.
Relatie met de GMR, 4e regel: Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouderlid
af naar de GMR.  av OBS De Blaak vacant!
15. Geen vragen voor de rondvraag.
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Actie

Wie

Wat

1

Iet

2

Lieke

Evaluatie rapporten, schoolplan en
begroting op agenda van 21-112017 zetten.
Financiële begroting voor de MR
van 2018 maken (incl. etentje).

Datum
afspraak

Datum
gereed

Gedaa
n

3
4
5
Notuleren
 september:
 oktober:
 november:
 januari:
 februari:
 maart:
 mei:
 juni:

Iet
Lieke
Marion
Sander
Hilde
Iet
Marion
Lieke
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