MEDEZEGGENSCHAPSRAAD O.B.S DE BLAAK
Agenda MR vergadering 22-05-2018
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Hilde, Sander, Sjoerd, Janneke, Iet, Lieke, Marion
Afwezig: Mireille
Notulen: Marion
1.

Opening om 20.04 uur door MW.

2.

Mededelingen vanuit de directie:

* Ronde 2 mobiliteit. Komende week loopt de reactietermijn voor de tweede
mobiliteitsronde af. Onze school staat erin met WTF 1,5 voor groep 1-2.
Tot op heden is er slechts 1 reactie binnen gekomen (wtf 0,4). Hopen op
meer dus.
* Ondanks dat de jaarrekening nog niet officieel bij de RvT ligt zijn de
cijfers van iedere school wel vrij nauwkeurig te noemen inmiddels.
Realisatie OBS De Blaak in 2017 is ongeveer min 16.000 euro (begroot was
min 40.000 euro). Prima dus.
* vanuit de eerste mobiliteitsronde is M v/d B benoemd.
* Volgende week zijn er gesprekken voor de tweede mobiliteitsronde. Er
heeft iemand gereageerd voor 0,4 fte. Vraag of er iemand van de MR aan
wil sluiten bij het gesprek of dat RM en JS dit gesprek alleen aangaan.
Afgesproken dat het eerste gesprek alleen door RM en JS gehouden gaat
worden, mochten we doorgaan met deze persoon dan komt er een tweede
gesprek met iemand van de MR erbij.
3.

4.

Notulen 17-04-2018
Goedgekeurd
Schoolplan: JS heeft ons bijgepraat over de volgende zaken:
MR 2018
Engels:

-

Cursus classroom English afgerond. Komend schooljaar wordt een vervolg
ingepland.
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-

Iedere leerkracht heeft een lesbezoek gehad van de cursusleidster.
Feedback is meegenomen.

-

Bezig met de implementatie van de methodes BE en Ipockets. Dit blijft de
komende tijd inhoudelijk op de agenda staan.

-

Engels zichtbaar gemaakt in de school. Bomen, skylines klassen, Engelse
boeken, etc

-

Op scholenbezoek in Waalwijk geweest. Input meegenomen.

-

Gewerkt aan een wordwall in iedere klas en een warme start van de lessen.
Autonomie & eigenaarschap:

- Collegiale consultatie, leerkrachten leren van en met elkaar.
- Werken aan uitgestelde aandacht.
- Onze afstudeerstudent Linsey heeft voor haar eindscriptie het onderwerp
eigenaarschap gekozen.
21 st Century skills:
- Dit schooljaar zijn we gaan werken met Blink geïntegreerd. We zijn bezig
met de implementatie hiervan.
CMKT:
- Het team heeft een materiaaltraining gehad. Kennisgemaakt met
verschillende materialen en technieken.
- Tijdens de studiemiddag in mei gaan we een lesontwerp maken rondom het
thema zomer.
5.

Wat ruist er.....

6.

Formatie
Het enige wat bekend is, is dat we nu de tweede ronde in gaan. Verder is
er nog geen nieuws. Zodra alles rond is wordt het bekend gemaakt aan de
ouders.

7.

Rondvraag: geen vragen voor Janneke

Bij onderstaand gedeelte was JS niet aanwezig
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8.

Mededelingen uit GMR

9.

Mededelingen uit de OR vergadering
Geen echte mededelingen. Financieel gaat het goed. Werkgroepen lopen
goed. Er wordt vanuit de oudergeleding van de MR aangegeven dat er nog
geen terugkoppeling is geweest op de enquête over de
blaakdag/ouderfeest. Sjoerd neemt dit mee terug naar de OR. Uit de
enquête is in ieder geval gebleken dat 66% voorkeur had voor een
activiteit met de kinderen erbij. voorstel van de OR is dat dit evenement
los gemaakt wordt van de Blaakdag en waarschijnlijk plaats gaat vinden in
het begin van het nieuwe schooljaar

10. Mededelingen uit en bijzonderheden uit het bouw- en of teamoverleg
Ook hier geen mededelingen.
11. Post. Geen post
12. Rondvraag:
Niemand maakt hier gebruik van
Marion sluit de vergadering om 21.03 uur

Actie

1

Wie

Wat

Sjoerd Borrel bij het Dorstige hert
samen met de OR

Datum

Datum

Gedaa

afspraak

gereed n

Di 19 juni

2
3
4
5
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Notuleren
 september:
 oktober:
 november:
 januari:
 februari:
 maart:
 april:
 mei:
 juni:

Iet
Lieke
Iet
Marion
Sander
Hilde
Iet
Marion
Lieke
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