Medezeggenschapsraad OBS De Blaak
Notulen: 17-04-2018
Aanwezig: Mireille, Hilde, Sander, Lieke, Marion, Remko, Iet
Afwezig: Sjoerd
Notulen: Iet
1. Opening: 20.05uur door Mireille
2. Mededelingen vanuit de directie
PZ:
 IvdW heeft vorige week 1 dag gewerkt en zal dat deze week ook doen. De
verwachting is dat zij na de meivakantie de groep weer over zal nemen.
 EP heeft eerst additioneel gewerkt en deze week de klas weer zelf gedraaid met
zijn vervanger op de achtergrond. EP zal dit volledig hersteld na de meivakantie door
gaan zetten.
 Interne mobiliteitsronde (ronde 1) is bijna klaar, 19 april officieel. Van de twee
kandidaten die een vervolggesprek hebben gehad is aan één van hen aangegeven dat
OBS De Blaak zijn overstap graag plaats wil laten vinden. De kandidaat heeft bij
meerdere scholen een gesprek en informeert ons over zijn keuze zodra de
gesprekken klaar zijn.
 A (conciërge) die momenteel werkt op RK De Borne zal per 7 mei 2018 bij ons komen
werken. A werkt vanuit de Diamant Groep en zal op school allerlei hand- en
spandiensten uit gaan voeren.
FZ:



Het budget ‘werkdrukverlaging’ is vastgesteld op 155 euro per leerling.
Verbouwing / bouw semipermanent gedeelte. Er is een samenwerking tussen
Kinderstad, Borne en Blaak op dit gebied. Meer informatie volgt in de komende
vergaderingen.

O&K:
 Ik zal Janneke vragen de volgende MR aan te sluiten. Hebben we eerder al
besproken.
Beheer:
 Urenplanning leerlingen schooljaar 2018-2019. Er zijn 4 bijlagen gevoegd voor dit
agendapunt. Eenmaal het totaaloverzicht in de jaarkalender en los de
urenoverzichten van de groepen 1-2 / 3-4 / 5-8. Op de voor ons bekende wijze zijn
de uren weer ingepland.

Voorstel vanuit de MR om studiedag team van 24 juni te verzetten naar maandag 3
juni.
De MR geeft instemming voor urenplanning leerlingen schooljaar 2018-2019.
3. Notulen 20-03-2018: PZ er uit halen behalve interne mobiliteit
4. Schoolplan: Dit punt wordt de volgende vergadering besproken Janneke sluit dan
aan.
5. Formatie: Is besproken. Mr heeft lichte voorkeur voor optie 1. Belangrijk is in de
groepen 3, 3/4, 4 welke leerlingen plaats je waar.
6. Wat ruist er…………..
7. Voorstel protocol bij extreme weersomstandigheden
Het KNMI heeft als overheidsinstituut de veiligheidstaak om weerwaarschuwingen
uit te geven. Het KNMI waarschuwt als het weer in bepaalde mate een risico is
voor de veiligheid en bereikbaarheid in Nederland. De impact van gevaarlijk weer is
het uitgangspunt voor de waarschuwingen. Om gericht te kunnen waarschuwen,
geeft het KNMI weerwaarschuwingen per provincie.



Onderstaande waarschuwingen (uitgedrukt in een kleur) worden gehanteerd door
het KNMI. Bij iedere waarschuwing staat vermeld hoe OBS De Blaak hiermee om
zal gaan:
Code groen: geen bijzonderheden. Het verwachte weertype geeft geen aanleiding
voor het uitgeven van een waarschuwing.
>>> OBS De Blaak: er zijn geen bijzonderheden t.a.v. buitenschoolse activiteiten.



Code geel: wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties
die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als
men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden
uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.
OBS De Blaak: De leerkracht overlegt met de directie van school of de
buitenschoolse activiteit die op het programma staat door kan gaan.



Code oranje: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer
waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan
heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op
extreem weer 60 procent of meer is.
OBS De Blaak: School onderneemt geen buitenschoolse activiteiten.



Code rood: onderneem actie. Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote
impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en
overlast zorgen. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur

uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven
worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de
veiligheidsrisico’s groot zijn.
OBS De Blaak: School onderneemt geen buitenschoolse activiteiten.
MR wil graag toegevoegd hebben: Bij code oranje of code rood wordt tijdens
schooltijd door de directie bepaald of er buiten gespeeld gaat worden.
8. Vakantie-urenplanning: Zie punt Beheer
9. Rondvraag
10. Mededelingen uit GMR
11. Mededelingen uit de OR vergadering
12. Mededelingen uit en bijzonderheden uit het bouw- en of teamoverleg
Dit jaar zijn we gestart met CMKT 2 (Cultuur met Kwaliteit Tilburg). Wij hebben
dit jaar gekozen voor het thema beeldend. Tijdens de studiedag van 12 april
hebben we een materialentraining gevolgd, gegeven door kunstenaars. Op deze
manier hebben we kennis gemaakt met verschillende materialen/technieken en hoe
deze in werkvormen toe te kunnen passen of in te zetten.
Het middagprogramma van deze dag hebben we gehouden met alle collega’s van
onze personele unie (stichting Opmaat en stichting Jan Ligthartgroep Tilburg). Om
12.00 uur verzamelden ongeveer 450 personeelsleden zich bij het Eventcenter van
de Beekse Bergen. Naast een interessante lezing over ‘gedrag’ in groepsverband
stond ontmoeten en gezelligheid ook centraal.
13. Post
14. Rondvraag

Actie
1
2
3
4
5

Wie

Wat

Datum
afspraak

Datum
gereed

Gedaan

