NOTULEN Medezeggenschapsraad
OBS Mozaïek
Datum 15-11-2017
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur.
Aanwezig: Martine K. (vz), Gerben M., Hélène D., Rineke V., Ellen J., Nicole de L. en Reinie K.
(not.)
Afwezig m.k.: Frank v.d. D. en Leontien C.
Agendapunten
1) Opening
* Welkom.
Martine heet iedereen welkom. In het bijzonder Saskia Weggemans en Nicole Bulten van de OR.
* Mededelingen.
Gerben spreekt Frank wekelijks telefonisch. De verwachting is dat hij nog langdurig afwezig zal
zijn. De invalster kan blijven zolang het nodig is. Namens de MR wordt er gezorgd voor een
attentie voor Frank. Binnen de MR heeft Frank ook een aantal taken. Zaken t.a.v. de website
kunnen door naar Gerben.
* Vaststellen agenda
Gerben is aanwezig tot en met punt 7.
2) OR jaarverslag en financieel overzicht 2016-2017 / 2017-2018
Saskia en Nicole geven een duidelijke toelichting op de begroting van de OR. Onder andere de
volgende zaken zijn besproken. De uitgaven waren het afgelopen jaar zo hoog, omdat de
schoolreis van het jaar daarvoor pas afgelopen jaar betaald is, i.v.m. problemen met de bus. In
verband met de hoge buffer, wordt de ouderbijdrage dit jaar niet verhoogd. Er kan nog niets
gezegd worden over de ouderbijdrage voor het jaar 2018/2019. Op dit moment worden er van de
buffer wel een aantal algemene zaken aanschaft, zoals een nieuwe pruik voor sinterklaas. In de
begroting wordt nog wel gesproken over 27,50 per kind voor het schoolreisje. Saskia zal dit
aanpassen. Normaliter worden de facturen bezorgd in oktober. Dat is dit jaar niet gelukt, maar
het streven is om dat volgend jaar wel weer te doen.

3) Notulen vergadering 04-10-2017
Naar aanleiding van
Pag. 2. De resultaten liggen sinds 2 jaar onder de lijn van de inspectie, geen 3 jaar.
Actiepunten
- Ellen neemt contact op met Leontien over de motorische screening.
- Gerben geeft aan dat het inderdaad mogelijk is om van Ambrasoft een typepakket te kopen.
Dat pakket kan vervolgens via school aan de ouders aangeboden worden. Gerben geeft aan dat de
kwaliteit niet bekend is en dat er natuurlijk niet echt les wordt gegeven. Het is dus niet te

vergelijken met de opleiding die nu door DOC op school wordt aangeboden. Gerben zal over de
aanschaf van het pakket overleggen met de Ouderraad, mogelijk dat het dan volgend jaar
aangeboden kan worden.
- St. IJsselgraaf heeft richting Gerben aangegeven dat er gewerkt wordt aan het protocol
datalekken. De verwachting is dat het 1 januari opgeleverd wordt.
- Volgens Gerben is de cv installatie inmiddels vervangen. Het luchtbehandelingssysteem is ook
ingericht. Op papier zou het nu allemaal moet het werken. Morgen hoort Gerben hier meer over.
- Gerben geeft aan dat het buitenschilderwerk klaar is.

4) Ingekomen post/email en mededelingen
Directie
Lianne heeft aangegeven dat ze graag iets minder wil werken. Er wordt nog naar oplossingen
gekeken.
Gerben heeft vandaag een aankondiging gedaan dat er wellicht 12 december gestaakt wordt. Als
er landelijk gestaakt wordt, is de kans groot dat OBS Mozaiëk mee doet.
Gerben is bezig met het vernieuwen en vullen van de website. Hij laat hier kort iets van zien.
GMR
Er is geen nieuws. Volgens Rineke is de GMR nog niet bij elkaar geweest.
OR
Er zijn geen andere zaken dan de begroting. De OR is druk met Sint en kerst en dat loopt goed.
OPR nieuwsflits
Uit de OPR nieuwsflits blijkt dat er een toename is van SBO-aanvragen en crisisaanvragen. Dit
bevestigd eigenlijk dat het huidige systeem van Passend Onderwijs niet werkt.
Themabrief Ijsselgraaf
Artikelen uit tijdschriften
-

5) Begroting 2018
Gerben heeft de conceptbegroting via de mail uitgereikt. Er staan geen bijzondere dingen in.
Hij had gehoopt meer te kunnen zeggen over de meerjaren-investeringen met betrekking tot
de inrichting. Helaas heeft hij daar nog geen terugkoppeling op gehad.

6) Jaarplannen voor dit schooljaar

De Jaarplannen zijn inmiddels in het team besproken. Een aantal zaken zijn daarna
aangescherpt en aangevuld door het team.
In de Jaarplannen staan wel een aantal zaken waarvoor toestemming gekregen is. Voor
bijvoorbeeld opleiding en begeleiding. Gerben ervaart tot nu toe dat er wel mogelijkheden zijn,
als je het maar goed onderbouwt. De Stichting heeft ook de complimenten gegeven voor de
Jaarplannen.
Het heeft Nicole verbaasd dat de leerkrachten niet op de hoogte waren van de mindere
resultaten de afgelopen 2 jaren. De leerkrachten van groep 8 wisten het wel. Ton heeft dit wel
met hen besproken, maar er is in het team geen aandacht aan geschonken.

7) Organiseren ouderavond “Koers van school” (maart 2018)
Gerben wil aan de ouders de vragen stellen: Waarom ga je voor deze school kiezen? en Welke
kernwaarden moet je terugvinden in school. Allereerst zal hij hier met het team een antwoord
opgeven. Er is wel een visie, maar het moet scherper gesteld worden. De MR kan ondersteunen
bij het opstellen van de uitnodiging voor de ouders en op de avond zelf ziet Gerben voor de MR
een rol weggelegd als begeleider van een groep ouders. Besloten wordt om het op de agenda te
plaatsen van de volgende vergadering.

8) Reglement MR januari 2017 (door IJsselgraaf)
Aanwezigen gaan akkoord met het reglement. Martine en Reinie ondertekenen het reglement.

9) Jaarverslag 2016 – 2017
Het is wederom een mooi en duidelijk jaarverslag. Rineke complimenteert Nicole. Enkele kleine
opmerkingen worden gemaakt. Nicole zal dit nog aanpassen.

10) Activiteitenplan 2017 – 2018
Ellen heeft Martine een concept gestuurd. Ellen wil dit graag eerst bespreken met Martine. In
de volgende vergadering kan het Activiteitenplan vastgesteld worden.

11) Rondvraag
Nicole vraagt aandacht voor de toiletten. Rineke geeft aan dat de hele schoonmaak zwaar te
wensen overlaat. Gerben zegt dat dat soort zaken bij hem gemeld moeten worden, dan kan hij
er wat aan doen.

Aktiepunten

2016 – 2017
- Leontien: afspraak maken met Sandra inzake motorische screening (1506)
2017 - 2018
- Ellen: Activiteitenplan 2017-2018 (0409)
- MR en Gerben: organiseren ouderavond (koers van school?) (0409)

Aandachtspunten/lopende zaken
- Wijze van screening Caesartherapeuten
- Evaluatie Leerlingenzorg
- Afronding groepen – beleidsstuk?
- Pauze
- Herzien schoolgids
- Groepsplannen en teamscholing (binnen het team terug laten komen)
- PR rondom school
- Schoonmaak

Volgende vergadering: woensdag 10 januari 2018

