Notulen MR-vergadering dinsdag 4 juli 2017 OBS De Kaardebol
Aanwezig: Haiko, André, Ilse, Janneke, Corrie, Koen, Bas van Beem, Mirjam
Afwezig: Marga
Notulist: Janneke
1. Opening/ vaststellen agenda
Haiko opent de vergadering.
Bas van Beem sluit vanuit de GMR aan.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen:
Punten uit de evaluatie vijf gelijke dagen model richting oudergeleding MR (Mirjam).
Vervolgens samenvatting in de 1e of 2e nieuwsbrief plaatsen.
Actielijst en besluitenlijst worden aangepast.
3. Mededelingen
a. GMR
Bas van Beem is uitgenodigd voor de MR vergadering. Bas meldt dat er nog geen
vervanging voor Floris Dekker is gevonden. Danny Bonn neemt zijn taken waar en Funs
Uiting neemt de taken van Danny over.
Verder is het bestuursformatieplan besproken. Bs geeft uitleg over het plan om de
‘inputgelden’ goed te gaan besteden. De financiële administratie is op dit moment gezond.
b. Oudergeleding
Ouders hebben lang op de leerkrachtenverdeling moeten wachten. Het mobiliteitsplan blijkt
toch nog onduidelijk. Echter, ouders reageren niet op oproep (2x) om hier vragen over te
kunnen stellen. Actievere rol van ouders is hierin wenselijk. Bovendien blijft het belangrijk
om het beleid en eventuele gevolgen hiervan los van elkaar te zien.
De twee studiedagen na de herfstvakantie zijn niet goed ontvangen. Het MT neemt in de
keuze de belangen van werkende ouders en werkende parttime leerkrachten mee.
c. Personeel
N.v.t
d. Bevoegd gezag
i. Personeel
Mirjam, Hilde en Marga zijn herstellende.
Sandra doorloopt een traject m.b.v. de bedrijfsarts en is langdurig afwezig.
Mirjam vd Horst is haar vaste vervangster, waarschijnlijk tot aan de kerstvakantie.
Er is nog een vacature op de plek van Melanie, die naar de Montessori Parijsch
vertrekt als IB-er. De MR oudergeleding stelt veel vragen over deze situatie.
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Begroting:
-We starten met zeven groepen. Hierdoor is 0,4 fte voor IB taken en 0,8 voor
directietaken. Er is nog 0,1 fte over die wordt verdeeld over de bouwcoördinatoren.
Dianne bespreekt met Mirjam of er mogelijkheid is voor ambulante taken voor Mirjam.

4. Multiculturele week
Deze was een enorm succes!
De wens om deze MCW inhoudelijk en qua PR goed uit te voeren is uitgekomen.
De MR praat na over de MCW, die net een aar dagen achter ons ligt.
Dianne is met Marry Rosenboom van de Brede School is gesprek over een zogenaamde
‘Talentacademie’, waarbij we soortgelijke activiteiten (met behulp van ouders!) kunnen
organiseren.
Actieplan
We ‘liggen op koers’ met het actieplan.
De groepsbesprekingen zijn afgerond.
De volgende punten komen de komende weken aan bod:
-Gesprekken 360 graden feedback.
-Beoordelingsgesprekken in juni.
- 4D analyse (juni)
-Mobiliteitsrondes worden komende week afgerond.
-Leerkrachten die de school gaan verlaten, krijgen een overdrachtsdocument van de
gesprekkencyclus
mee voor hun nieuwe directeur.
In juni vindt de evaluatie van het actieplan plaats.
Haiko plaatst een opmerking over het evalueren en waarborgen van gemaakte stappen.
Koen vraagt de oudergeleding mee te denken over evaluatie van het actieplan, welke
punten moeten gehandhaafd blijven en welke nieuwe thema’s kunnen aan bod gaan komen
in het volgende schooljaar? Tijdens deze vergadering worden alvast genoemd:
ouderbetrokkenheid, gedifferentieerd werken en de algemene communicatie.
5. Bezetting MR 2017-2018

Na de zomervakantie komt in de eerste of tweede week een oproep in de nieuwsbrief.
De leerkrachtgeleding wordt: Marga, Frea en Ria.
6.

Schoolgids
De schoolgids kan op de website.
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7. Jaarplan en evaluatie actieplan ‘17/’18
Komende weken op- en aanmerkingen naar Eefke en Koen mailen.
In de eerste teamvergadering worden deze besproken.
Op 13 oktober is het ‘Brede Schooldag’. Dit is een nieuw feest, samen met alle gebruikers van
ons gebouw.
8. Rondvraag
Zijn er ouders die klassenouder wilden worden en nu gevraagd kunnen worden voor de OV en
MR?
9. Afscheid
Haiko neemt afscheid als voorzitter van de MR.
Ook Koen, Corrie en Janneke krijgen iets moois als afscheid.
De nieuwe vergaderdatum wordt door Ilse naar Ria, Marga en Frea gemaild.

3

