Notulen MR-VERGADERING 19 september 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: obs de Hofmaat
Aanwezig:
Voorzitter: Susanne
Notulist: Henrieke
Verder aanwezig: Olaf, Ans en Gabrielle
Afwezig met kennisgeving: Ivon en Vincent

1. Opening
2. Notulen van de vorige vergadering, 19 juni
• Vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van onze extra
conciërge. Nu zijn er ook weer contacten met het UWV voor een
extra conciërge voor dit jaar.
• Vincent wil weten hoe het met het “parkeerprobleem” ervoor staat.
Er is al allerlei actie ondernomen, maar er zijn nog steeds
gesprekken gaande over hoe structureel het probleem op te lossen.
Het laatste gesprek is niet doorgegaan, maar zal gauw weer worden
opgepakt.
• De resultaten van het veiligheidsonderzoek zijn er, die worden
doorgestuurd en komt de volgende vergadering op de agenda.

3. Ingekomen post
4. Mededelingen
• Extra punten op deze agenda zijn: schoolondersteuningsprofiel
(SOP) en het jaarverslag
5. Vergaderdata doornemen
• Er zijn 2 data veranderd. 30 januari wordt 15 januari en 22 april
wordt 21 april. De nieuwe lijst wordt door Henrieke toegestuurd.
6. GMR
• Ans heeft dit jaar al 3 GMR-vergaderingen gehad. De volgende
belangrijke punten zijn besproken:
• Samenstelling van bevoegd gezag en management zou veranderd
zijn, is nog niet gebeurd.
• Financieel jaarverslag van OPONOA is goedgekeurd door het CvB
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Alle vacatures binnen de stichting zijn opgevuld.
Voor het strategisch beleidsplan volgt een herijking. Frank
Schreibers gaat dit begeleiden. Alle personeelsleden zullen hiervan
een memo van Frank ontvangen.
Ziekteverzuim is flink gedaald binnen de stichting.
Raad van toezicht heeft 2 nieuwe mensen: mevrouw Kers en
meneer van de Munt
Er worden plannen gemaakt voor de toekomst wat betreft het
bewegingsonderwijs (vakleerkrachten via Beweegwijs). Is dit in de
toekomst nog financieel haalbaar?
Het verkleinen van de GMR (5 ouders en 5 leerkrachten, per OT 1
ouder en 1 leerkracht. De voorzitters van de MR-en krijgen nog een
uitnodiging voor het bijwonen van een vergadering met betrekking
tpt de verkleinde vorm van de GMR.

7. Schoolontwikkelingen/ kwaliteit
• Begrijpend lezen wordt een actiepunt. Vandaag informatie gedeeld
in het team. De rest volgt nog. Er zijn nieuwe inzichten, onze
methode heeft ook al aanpassingen gedaan.
• Rekeninstructie wordt aangepakt. We zijn hier nog mee aan het
ontwikkelen.

8. Jaarverslag 2018-2019
• We bespreken dit verslag en passen tekstueel aan waar nodig.
• We hebben het over het ziekte verzuim, hoe de gemiddelden tot
stand komen. Dit staatje wordt aangeleverd vanuit het stafbureau.
• Ook de opbrengsten worden besproken, waarbij bijlagen zitten,
waar verder geen uitleg over wordt gegeven. Misschien aanvullen
wat het betekent en wat er gedaan wordt met "mindere" cijfers.
• Gabrielle past aan en stuurt door, zodat de Oudergeleding hun
handtekening kan zetten.
9. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2019-2023
• Dit verslag geeft aan wat wij kunnen bieden bij passend onderwijs.
• De vraag is wie dit invult. Dat heeft Gabrielle gedaan en dit hebben
wij ook in het team besproken.
• Wat is een zorgroute? De stappen die gevolgd worden bij een kind
dat uitvalt.
10.Faciliteitenregeling
• Wij schaffen 2 Ipads aan voor de MR. Gabrielle gaat navragen hoe
wij deze aan kunnen schaffen.
11.Concept MR-jaarplan

•

Maakt Susan voor de volgende vergadering

12.Informatieavond nieuwe stijl/inloopochtenden
• Gezamenlijke deel prima en in de groepen is het ook goed verlopen.
Volgend jaar weer op dezelfde manier.
• Inloopochtenden zijn tot nu tot ook goed verlopen.

13.Communicatie
• Avond ouderbetrokkenheid heeft voor de zomervakantie
plaatsgevonden: het was een gesprek, lastig om een vast te leggen
in een verslag. Het is voor ouders van belang dat keuzes goed
onderbouwd worden.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: wat te doen bij erge
warmte, verkeer (kinderen erbij betrekken), splitsen van klassen
(communicatie uitgebreider), werken op niveau, tienminuten
gesprekken (kinderen evt eerder mee naar het gesprek),
projectweek (workshops bv door onze eigen kinderen met hun
talenten). In november zal de volgende bijeenkomst weer zijn en
aan het einde van het schooljaar weer een keer.
14. Rondvraag
• Gabrielle: De open dag (geen avond en aparte dag meer) zal van
8:30-19:00 plaatsvinden. Wij zijn op 3 maart uitgekomen als
voorstel.

Henrieke
Henrieke
Susan
Gabrielle

Vergaderdata aanpassen doorsturen
Veiligheidsonderzoek op de volgende agenda zetten
MR-jaarplan maken voor de volgende vergadering
Navragen hoe wij de Ipads aan kunnen schaffen

