NOTULEN Medezeggenschapsraad
OBS Mozaïek
Datum 07-02-2018
Aanvang: 19.30 – 21.00 uur.
Aanwezig: Martine K. (vz), Gerben M., Hélène D., Ellen J., Rineke V., Leontien C., Nicole de L. en
Reinie K. (not.)
Afwezig m.k.: Frank v.d. D.
Agendapunten
1) Opening
* Welkom
* Vaststellen agenda
Nicole vraagt naar het beleid van IJsselgraaf bij ziekte van leerkrachten. Afgelopen week is er
een groep naar huis gestuurd. Het wordt bij punt 3 op de agenda geplaatst.
2) Notulen vergadering 10-01-2018
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Actiepunten:
De actiepunten staan op de agenda.

3) Ingekomen post/email en mededelingen
Directie
OBS Mozaïek wordt weer een opleidingsschool. Dat houdt in dat er PABO-studenten geplaatst
worden. Bij St. IJsselgraaf worden er 1 of 2 medewerkers vrij geroosterd om deze studenten
op te leiden.
Er worden binnenkort vlaggen geleverd. De ophangtechniek moet nog aangepast worden, maar de
vlaggen zijn besteld.
GMR
Rineke verteld dat de notulen van november op de site staan. In november zijn er gesprekken
geweest met twee kandidaten voor de klokkenluidersregeling. Daarnaast is er gekeken naar de
uren, omdat er een nieuwe CAO komt. Op de agenda stond ook de rapporten van oud-leerlingen,
verzuim en de begeleiding van zorgkinderen bij het voortgezet onderwijs. Niet echt nieuwe
zaken.
OR
De communicatie tussen bepaalde werkgroepen van leerkrachten en de OR loopt niet altijd goed.
Daar is nu aandacht voor. Verder geen bijzonderheden.

Gezamenlijke MR avond 15 januari 2018, verslag door Hélène
Avond verliep anders dan gepland doordat de organisator ziek was. Herman Nieuwenhuis heeft
een presentatie gegeven over de veranderingen waar hij mee te maken heeft i.v.m. de
medezeggenschap binnen de IKC. Het was een interessante avond.
Standpunt/beleid bij zieke leerkrachten
Eén groep is afgelopen week naar huis gestuurd, omdat er geen invalkracht was. Het beleid van
St. IJsselgraaf en OBS Mozaïek is dat in principe de groepen zo laat mogelijk naar huis gestuurd
worden. De rek is er op een bepaald moment wel uit. Gerben zegt dat de kinderen niet ’s
ochtends naar huis worden gestuurd als ze op school komen. Als het echt moet, omdat de
invalpool leeg is en er ook geen andere leerkrachten ingezet kunnen worden, dan is dat eerder
bekend en wordt dat ook vroegtijdig aangegeven. Dit is afgelopen week ook gebeurd. Ook dan
kunnen ouders mogelijk geen opvang regelen. Voor 2 of 3 kinderen is er daarom op school iets
geregeld. Gerben geeft aan dat hij natuurlijk ook niet gelukkig met de situatie was.

5) Organiseren ouderavond “Koers van school” (11 april 2018)
De eerste aankondigingsbrief is verstuurd. De tweede brief wordt maandag 12 maart verstuurd.
Hierin worden de ouders gevraagd om zich aan te melden. Op de prikborden zal er ook aandacht
aanbesteed worden. Voor de volgende vergadering (14 maart) werkt Gerben e.e.a. verder uit.

6) Jaarrekening 2017/MeerJarenBegroting
Gerben heeft nogmaals bij St. IJsselgraaf gevraagd naar de meerjareninvesteringen. Afgelopen
maandag had hij nog geen antwoord, dus heeft hij nogmaals contact opgenomen. Vandaag kreeg
hij het bericht, dat er veel zaken goedgekeurd zijn. Voor 2018 heeft hij een toezegging
gekregen voor een begroting van € 145.000 voor de nieuwe inrichting van school. Indien mogelijk
zal hierbij rekening gehouden worden met de “Koers van school”.

7) Wijze van screening motoriek kleuters, door Ellen en Leontien
Er is nog geen afspraak gemaakt.

8) Rondvraag
Ellen wil graag de complimenten geven voor de nieuwe leerkracht Erik Keijser. Hij heeft een
goede kennis van de individuele kinderen en benadert de kinderen op een frisse, vernieuwende,
hele positieve wijze. Door bijvoorbeeld in de groep kinderen niet te wijzen op dingen waar ze
niet goed in zijn, maar ze individueel op een positieve manier te benaderen.
In januari hebben ouders met kinderen in diverse groepen te maken gekregen met veel vrije
dagen door de groepsafhankelijke studiedagen. Op andere scholen wordt dit blijkbaar anders
ingericht. Nicole vraagt of er naar de andere mogelijkheden gekeken worden. Gerben neemt dit
mee.

Aktiepunten
2016 – 2017
- Leontien/Ellen: 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 14 maart 2018

