NOTULEN Medezeggenschapsraad
OBS Mozaïek
Datum 10-01-2018
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur.
Aanwezig: Martine K. (vz), Gerben M., Hélène D., Rineke V., Leontien C., Nicole de L. en Reinie K.
(not.)
Afwezig m.k.: Frank v.d. D. en Ellen J.
Agendapunten
1) Opening
* Welkom
Martine heet iedereen welkom.
* Mededelingen
Gerben geeft aan dat het wel beter met Frank gaat, maar dat het herstel langzaam gaat.
* Vaststellen agenda
Gerben is aanwezig tot en met punt 6.
2) Notulen vergadering 15-11-2017
Naar aanleiding van
Notulen staan wel op sharepoint, maar nog niet op de site. Reinie zal de notulen op sharepoint
delen, zodat iedereen een bericht krijgt, dat de nieuwe notulen erop staan. Gerben kan ze dan op
de website zetten.
Actiepunten
Leontien en Ellen hebben morgen een afspraak om het door te nemen. Daarop zal een afspraak
met Sandra gemaakt worden.

3) Ingekomen post/email en mededelingen
Directie
Op de vraag naar budget voor de inrichting heeft Gerben nog geen reactie gehad. In de vakantie
zijn de toiletten behandeld en de vloer in de gangen is in de was gezet.
Lianne heeft aangegeven een dag minder te willen werken. Max kon meer uren krijgen op de
Canadaschool. Daarom is Lisan aangenomen. Zij staat tot en met het eind van het schooljaar
samen met Lianne voor groep 2.
De vernieuwde website is in de lucht. Gerben heeft al best veel positieve reacties gehad en
natuurlijk ook een aantal verbeterpunten. Onderdeel van de website is het ouderportaal. Er zijn
al een heel aantal aanmeldingen van ouders. Dus het is nu zaak om het goed te vullen.
GMR

Ook de notulen die vastgesteld zijn staan volgens Rineke niet op de site. Zij heeft hierover al
contact gehad. Rineke heeft niet meer dan een agenda en kan er dus inhoudelijk niets over
zeggen.
Martine meldt dat volgende week maandag 15 januari de jaarlijkse gezamenlijke avond voor GMR
en MR-leden is. Martine stuurt de mail door. Martine en Hélène gaan naar deze avond.
OR
Er is geen nieuws vanuit de OR.
OPR nieuwsflits november 2017
Ter info.
Artikelen uit tijdschriften
Ter info.

5) Klimaatbeheersing
Gerben geeft aan dat het wel werkt, maar er zijn nog wel enkele verbeterpunten. De
beheerstichting Kleurrijk doet onderzoek en een aanbeveling naar alle besturen. Daar hoort ook
een plan bij van de staat van onderhoud van de gebouwen. Het is nu vaak niet duidelijk wie
waarvoor verantwoordelijk is of neemt daarom geen verantwoordelijkheid. Het gebouw is
bijvoorbeeld ook nog van de gemeente. Dit zou ooit al overgaan naar de schoolbesturen, maar
dat heeft niet plaatsgevonden, omdat o.a. het onderhoud van de klimaatbeheersing niet in orde
was. In het verleden zijn er ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld (reclame)borden en
vlaggen. Het lijkt er nu op dat de besturen van de andere scholen daar zich niet aanhouden.

6) Organiseren ouderavond “Koers van school” (maart 2018)
Gerben heeft een eerste opzet gemaakt en voorafgaand aan de vergadering verspreid. Zijn
insteek is dat we een lerende school/organisatie willen zijn. Daar hoort bij dat je aan je
omgeving moet vragen of je de goede dingen doet. Daarom wil hij de hulp van de ouders.
Enkele opmerkingen die gemaakt worden op de eerste opzet zijn houdt het eenvoudiger, zodat
het voor iedereen te begrijpen is en houdt het korter.
Gerben heeft ook een link meegestuurd met een filmpje over veranderingen in de omgeving en
samenleving. Dit filmpje is op verschillende manieren ontvangen. Een aantal heeft de indruk
gekregen dat het schoolsysteem van bijvoorbeeld het Prisma wordt gepromoot. Terwijl een
ander dat zo niet ervaren heeft, maar juist meer dat er allerlei veranderingen zijn en hoe
zorgen we ervoor dat we als school daarin mee kunnen gaan. Zonder nog het gevoel te hebben
dat er direct ook oplossingen worden aangedragen. De conclusie is dat het filmpje dus een goede
inleiding nodig heeft.
Naar aanleiding van de opmerkingen zal Gerben zijn eerste opzet aanpassen. De avond wordt
gepland op 11 april. De uitnodiging wordt in januari gestuurd vanuit Gerben en de MR.

De volgende vergadering wordt dit punt weer op de agenda gezet. Dan wordt er inhoudelijk
nogmaals naar gekeken.

7) Financieel jaarverslag MR 2017/begroting 2018
Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de stand die Gerben ons in oktober heeft doorgegeven. Er is dus
ongeveer € 1.100,- uitgegeven. Het niet benutte deel gaat terug richting Stichting IJsselgraaf.
Besloten wordt om het in oktober op de agenda te plaatsen, om te voorkomen dat het overschot
volgend jaar weer naar de stichting gaat. Het kan dan beter ingezet worden voor de eigen
school, bijvoorbeeld voor PR.

8) Activiteitenplan 2017- 2018
Er worden nog enkele kleine opmerkingen geplaatst. Martine zal de aangepaste versie
rondsturen.

9) Verkiezingen personeelsgeleding opstarten
Waarschijnlijk hoeven er dit jaar geen verkiezingen plaats te vinden, omdat er voor gekozen is
om volgend jaar de personeelsgeleding terug te brengen naar drie.

10) Rondvraag
Er zijn wederom vanuit de leerkrachten veel klachten over de schoonmaak. Gerben heeft
hierover contact gezocht met de leidinggevende van de schoonmakers. Eén van de problemen is
dat ze met veel wisselende krachten te maken hebben. Alle drie de scholen hebben aangegeven
dat het beter moet. Het wordt dus breder gedragen en gezocht naar verbetering.
Reinie geeft aan dat de schriftelijke communicatie vanuit school verbeterd is, maar vraagt om
aandacht voor het mailverkeer van de leerkrachten richting de ouders.

Aktiepunten
2016 – 2017
- Leontien: afspraak maken met Sandra inzake motorische screening (1506)
2017 - 2018
- 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 7 februari 2018

