Medezeggenschapsraad O.B.S. De Blaak
Notulen: 06-02-2018
Aanwezig: Hilde, Mireille, Lieke, Marion, Remko, Sjoerd en Sander
Afwezig: Iet (met bericht)
Notulant: Sander
1. Opening: 20.00 uur, door Mireille.
2. Mededelingen vanuit de directie:
PZ:
 Ivm vertrek CvdW. per 1 april is een vacature uitgezet; te beginnen met
‘interne’ kandidaten.
 EE wordt de nieuwe leerkracht van groep 5b.
 MvdB keert terug van verlof.
Huisvesting: er is een voorstel voor her-/ver-/nieuwbouw, voor te leggen aan
gemeente. Betreft een voorstel tav locatie, dus van Kinderstad, de Borne en De
Blaak in gezamenlijkheid. RM licht aan de hand van een plattegrond de
voorstellen toe. Er wordt in een 15-tal klaslokalen voorzien. Een van de overige
onderdelen van het voorstel is de splitsing van de BSO.

3. Notulen 09-01-2018:
 Een nieuwe privacyregeling (met consequenties voor communicatie en
privacy(bescherming) daarbij op en vanuit school, staat op stapel: deze
regeling zal langs de GMR gaan en vervolgens wordt aan MR
teruggekoppeld. Tbv de mei-vergadering van de MR.
 nav,notulen vergadering van 9 januari 2018, ihb inzake schoolplan  hoe zit
het precies met de vorming van twee groepen 5? Informatie daarover in
notulen ontbreekt. Reden is dat ttv de vergadering van 9 januari 2018 de
noodzakelijk beschikbare gelden nog niet zeker waren. Ouders hebben
bezorgdheid uitgesproken en sommigen hebben zich overvallen gevoeld, ook
omdat itt normaliter zij geen lijstje met vriendjes / vriendinnetjes hebben
kunnen opgeven. Afgesproken wordt nu dat voortaan weer wel een dergelijk
lijstje met vriendjesvoorkeuren kan worden opgegeven, zij het met de
toevoeging dat de school beslist en dat ook andere relevante factoren een rol
spelen. Tav groepen 1 en 2: (pas) in nieuwe schooljaar 1 extra groep.
 De mededelingen vanuit de directie van de MR-vergadering dd 9 januari 2018
zijn nagestuurd en hieronder bijgevoegd:

Mededelingen vanuit directie t.b.v. MR d.d. 09-01-2018 :
1.
PZ :
- Op 08-01-2018 is Marjolein Blom (onderwijsassistente) gestart met
werken in de groepen 1-2. Marjolein heeft een werktijdfactor van
0,6000 die vooral gekoppeld is aan lesgebonden tijd. Op maandag t/m
donderdag werkt ze van 09.00 uur tot 14.45 uur. Op vrijdag drie
uurtjes.
2.

FZ :
- De begroting 2018 is door het bestuur goed gekeurd. Een eerste actie
hieruit is o.a. de aanstelling van een onderwijsassistente (zie
hierboven) voor ondersteuning van de groepen 1-2 die de komende
maanden door gaan groeien.
- OBS De Blaak heeft 4 januari 2018 een aanvraag voor extra middelen
(Euro 15.000,-) in 2018 gedaan bij het bestuur. Een mix van
onderwerpen hangt hieraan vast. We hopen snel akkoord te krijgen op
deze aanvraag. Bij de mededelingen onder nummer 4 meer hierover.

3.

O&K :
- JH zal vandaag aansluiten t.b.v. informeren over de voortgang rondom
het schoolplan. .

4.

Beheer :
- Een aantal zaken zijn de laatste tijd een rol gaan spelen of zaten in de
planning voor bespreking in het team: inschrijvingen groep 1-2, zijinstromers andere scholen, groeiende wachtlijst groep 5, onvrede over
moeten maken van wachtlijst, evaluatie groepen 3 wat betreft wel/niet
samenvoegen. En als laatste… wat betekenen mogelijke beslissingen
voor de verdeling van het nieuwe schooljaar waar we naar 15 groepen
toe gaan groeien? E.e.a. hangt behoorlijk aan elkaar vast. In overzicht:

 Op 8 januari zitten de groepen 1-2 ieder op 28 ingeschreven leerlingen.
We gaan nu een onderwijsassistente (Marjolein) inzetten. Zo is deze goed
ingewerkt wanneer we later op grotere aantallen leerlingen gaan komen.
We kiezen er niet voor om nu een vierde kleutergroep op te starten. Dit
doen we met de start van het nieuwe jaar. Door ondersteuning te regelen

blijven de klassen prima werkbaar. Verplaatsen van kinderen, tijdelijke
leerkracht voor de groep (na vakantie een ander) en onmogelijkheden bij
andere groepen zouden het gevolg zijn.
 We willen de wachtlijst in groep 5 opheffen zodat deze 5 leerlingen
kunnen beginnen bij ons. Om dit mogelijk te maken hebben we o.a. het
extra aangevraagde geld nodig. We kunnen de groep dan splitsen in tweeën
en zetten dit komend jaar ook zo door. De huidige groep 5 kent behoorlijk
wat leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte op didactiek
en/of sociaal vlak. We zijn van mening dat een splitsing de groep ook goed
zal doen. Mocht de aanvraag gehonoreerd worden willen we ergens rond 1
maart dit doorvoeren. Zou ook betekenen dat TvT (onderwijsassistente
van huidige groep 5) bij de groepen 1-2 een aantal ondersteunende
werkzaamheden op gaat pakken.
 Groepen 3 willen we niet samenvoegen. Inhoudelijk zou het voor de groep
goed zijn nog langere tijd door te pakken met het didactisch niveau.
Daarnaast loopt dat we volgend schooljaar ongeveer 44 leerlingen groep 3
en 30 leerlingen groep 4 hebben, in totaal 74 leerlingen. Ondanks dat een
combigroep met groep 3 niet onze specifieke voorkeur heeft is dit binnen
het totale plaatje in 2018-2019 (groep 3, 3-4 en 4) wel een zeer
realistische optie. De huidige groepen 3 nu samenvoegen en per nieuwe
schooljaar weer verdelen is niet wenselijk.
 In totaal zou komend jaar met 15 groepen er als volgt uit zien:
Groep 1-2 A + B + C + D
Groep 3 + 3-4 + 4 (voor en tegen wegen met homogeen)
Groep 5A + 5B
Groep 6A + 6B
Groep 7A + 7B
Groep 8A + 8B
Didactisch en pedagogisch goed, fijne verdeling met aantallen in klassen,
mogelijkheden voor instroom en voorkomen nieuwe wachtlijsten,
aantrekkelijke groep 1-2 door uitbreiding.

4. Schoolplan: zie boven.

5. Formatie
Er wordt voor komend schooljaar op 15 groepen gemikt. Er is onder meer in het
nieuwe schooljaar behoefte aan een vierde groep 1-2. Zie verder hierboven,
mededelingen directie tbv MR van 9 januari 2018.
Voor de MR-vergadering van 20 maart 2018 wordt een nader voorstel mbt de
formatie op de agenda gezet.
6. Wat ruist………
 Zie boven, over de splitsing van groep 5.
 Nav de (letterlijke) storm van enige tijd geleden: wie beslist / draagt
eindverantwoordelijkheid voor al dan niet doorgaan – o.a. vraag of er met
auto’s met leerlingen de weg moet worden gegaan - van een uitje bij
dergelijke extreme (code rood) weersomstandigheden? En idem tav vraag of
leerlingen bij zulk weer mogen buiten spelen in pauzes? RM maakt voorzet
voor regeling / protocol daarover. Voor agenda MR maart of april 2018.
7. Rondvraag: -8. Mededelingen uit GMR: -9. Mededelingen uit OR-vergadering: -- (zie punt 12)
10. Mededelingen uit en bijzonderheden uit het bouw- en teamoverleg: groepen
3 en 4 hebben Blink-project gedaan. Er volgt in maart een gezamenlijk
onderbouwthema.
11. Post: geen:
12. Ouderbijdrage:.87% is binnen.
13. Rondvraag: --
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