Medezeggenschapsraad OBS De Blaak
Notulen: 21-11-2017
Aanwezig: Mireille, Hilde, Remko, Lieke, Marion, Sjoerd en Iet
Afwezig: Sander (met bericht)
Notulant: Iet
1. Opening: om 20.00 u door Mireille
2. Mededelingen vanuit de directie:
PZ: M.v.L is voor 100% beter gemeld.
I.v.d.W. is met zorgverlof.
M.v.d.B. is bevallen van een dochter.
Er is een wachtlijst voor groep 5 waar op dit moment 3 leerlingen op staan.
3. Notulen: zijn goedgekeurd
4. Schoolplan: geen meldingen.
5. Wat ruist er: groepsgrootte groepen 1/2 is besproken. Groepsgrootte groepen 1/2
komt in januari op de agenda.
6. Rapporten evaluatie: er gaan een aantal aanpassingen komen.
Er komt een update van de LVS toetsen.
‘Zeer goed’ gaat toegevoegd worden.
Wereldoriëntatie gaat anders vormgegeven worden (beoordelen op product en
proces).
7. Financieel jaarverslag: Kalenderjaar 2016. Er was begroot dat wij €37000,- in de
plus zouden eindigen. Dit is ongeveer €10000, - meer geworden. Wij hebben ons dus
gehouden aan de afgesproken begroting.
8. Begroting: Remko heeft met ons de begroting van 2018-2019 doorgenomen. Wij
hebben onder andere gesproken over:
- Komend schooljaar 15 groepen.
- Een dag in de week Eureka
- Wij zijn opleidingsschool voor de Pabo. Voor begeleiding wordt er een
leerkracht een dag in de week vrij geroosterd om de studenten te
begeleiden en leerkrachten te ondersteunen.
- Ambulant personeel
- Passend onderwijs 0.6 in de begroting
- Groepen 3 en groepen 1/2
Advies MR begroting 2018-2019: Positief

9. Frisse school: de verwarming is nu goed ingeregeld. Remko gaat de CO2 meters weer
plaatsen in een paar lokalen om metingen te doen.
10. Rondvraag
11. GMR: geen informatie
12. OR: geen mededelingen.
13. Mededelingen uit bouw- en of teamoverleg: wij zijn hard aan het werk om de
nieuwe Engelse methoden in te voeren. Deze methoden komen regelmatig terug in de
vergaderingen om ervaringen met elkaar te delen.
14. Post:
15. Rondvraag.

