Notulen Medezeggenschapsraad
OBS Mozaïek
Datum: Donderdag 28 maart 2019
Tijd: 19.30 uur
Aanwezig: Nicole d. L., Leontien C. ( tot punt 7), Ellen J., Gerben M. (tot punt 8), Rineke V.
Afwezig: Martine K. (mk).

Agendapunten
1) Opening:
- mededelingen en welkom
- vaststellen agenda: toevoegen punt 7a) Communicatiebeleid.
2) Notulen vergadering 6 februari 2019 (bijlage): geen op-/aanmerkingen.
- nalopen van de actiepunten:
1 / 2. Ellen laat 6 fotomogelijkheden zien. De PMR overlegt met collega’s. Volgende
vergadering nemen we een besluit. Ellen brengt ons welgemeend “alvast ontzettend
bedankt” aan Joris over.
3. Brief is uitgegaan, nog geen reacties. Hélène vraagt aan Martine om nog een
herinneringsmail te sturen. Als niemand zich beschikbaar stelt, wijst Gerben iemand
aan.
4. Nicole stuurt hem (nogmaals) naar Gerben om op de site te plaatsen.
3) Ingekomen post/email en stand van zaken:
Nieuwe MR- bladen worden uitgedeeld.
• GMR: geen mededelingen.
• Ouderraad: is druk bezig met Pasen/Avondvierdaagse/Schoolreis en de Open Dag.
4) Directie:
- Personele zaken;
Frank v.d. D. stopt binnenkort definitief bij IJsselgraaf. Er komt een afscheidsborrel voor
het team en een afscheid voor “zijn” groep. Er komt een cadeau voor hem van het team en
één van IJsselgraaf en één van de MR. Over een afscheid van de ouders denkt Frank nog na.
Tot zijn afscheid wil Frank al zijn energie in de toekomst steken en komt derhalve niet meer
op school.
Monique T.: op de MRI scan zijn (bloed)vlekjes geconstateerd die hopelijk te behandelen
zijn. Zij drukken denkelijk op het evenwichtsorgaan. De komende tijd voelt Monique zich
vervelender i.v.m. medicatie en komt dan ook de komende weken niet op school.
Mariët J.V.: het gaat beter met haar; hopelijk t.z.t. weer voor de groep.
Rineke V.: hoopt binnen afzienbare tijd volledig hersteld te zijn.

Leontien vraagt naar de extra ondersteuning van Stefan in de groep 7 (van Frank). Gerben
geeft aan dat Stefan voldoende ondersteuning krijgt van o.a. Martine, Sandra en Gerben
zelf. Stefan vraagt ook als iets hem niet duidelijk is. Leontien is als ouder heel erg tevreden
hoe het nu gaat in de groep.
- S.v.z. nieuwe inrichting; iedereen blij/tevreden. Het is nu bijna compleet. Het “oude”
materiaal is naar de Kaap Verdië gegaan. We krijgen t.z.t. foto’s.
- Overige mededelingen. Gerben laat de flyer zien voor de “Open dag” (26 april). Hij vraagt
hulp aan ouders voor de verspreiding van de flyer. Inhoud kan ook voor andere doeleinden
gebruikt worden en laat foto’s zien die gebruikt worden voor de site.
Leontien vertelt dat evt. “nieuwe” ouders aangeven dat de reden waarom ze niet voor de
Mozaïek kiezen het feit is dat de groep allochtonen groeit. Ps. Na de vergadering vertelt de
OMR dat er ook steeds vaker ouders in hun moedertaal communiceren in de klas met hun
kinderen. Ook de grote lijst met niet-Nederlandse namen benadrukt het aantal allochtonen
in de groep. De PMR neemt dit mee naar een teamvergadering.
5) Vakantie en studiedagen 2019-2020 (2 bijlagen)
De MR heeft instemmingsrecht bij dit agendapunt. Wij kiezen unaniem voor optie 1 d.w.z.
voor de 2 weken meivakantie van 25 april t/m 8 mei.
6) Concept formatieplan.
Het volgende staat vast:
• de financiële middelen;
• 1 dag verrijking (Monique v. O.);
• 11 groepen: 2 groepen 1/2 (beginnen met ±20 leerl.), 1 groep 3 (± 24), 2 groepen 4
(± 20), 1 groep 5 ( ± 27), 1 groep 6 (± 29), 2 groepen 7 (± 20) en 2 groepen 8 (± 24).
Voor de nieuw samen te stellen groepen is communicatie heel erg belangrijk!. De
prognose is dat de huidige kleutergroepen dit schooljaar eindigen met 31/ 33
leerlingen. Beide groep hebben een Lio stagiaire: Pabo of onderwijsassistent en
krijgen ondersteuning van Laura/Rineke. Het is nog niet bekend of leerkrachten van
andere scholen solliciteren naar de Mozaïek. Onze tijdelijke leerkrachten kunnen
hopelijk bij ons blijven. In ieder geval houden zij hun baan bij IJsselgraaf.
7) Verkiezingen PMR en OMR Er is nog geen PMR kandidaat. Ook het termijn van Nicole zit
er op: Nicole denkt er nog over na of zij zich opnieuw verkiesbaar stelt. Wordt een
agendapunt voor de volgende vergadering.
Vraag aan Gerben of er een IJsselgraaf-breed-beleid is wat betreft het naar huis sturen
van leerlingen bij ziekte van een leerkracht en er geen vervanging is. Gerben geeft aan dat

dat er niet is en dat onze school het volgende stappen plan heeft: stap 1: kan iemand extra
werken?; stap 2: kan iemand die op school is voor de groep: stap 3: de leerlingen verdelen
over de groepen. Weet Gerben dat het ook voor de komende dag(en) geldt, dan een brief
naar de ouders met de mededeling dat hun kind de komende dag(en) vrij heeft.
7a) Communicatiebeleid Op dit moment is het als volgt: alles gaat via de mail en als er een
antwoord verwacht wordt (invul-retourstrook) dan ook een papieren versie met het kind mee
naar huis. De schoolpost loopt via Gerben. Groepspost via de leerkracht. Onze vraag luidt
wat beleid betreft: gebruik van de whats app: leerkracht/groeps-ouder? De PMR neemt ook
deze vraag mee naar een teamvergadering.
8) Stand van zaken werkverdelingsplan
In uitvoering
9) Rondvraag De schoonmaak blijft een (vies) punt. Nicole bespreekt dit met Gerben. Hoe
komen we tot een schone oplossing?
Acties vanaf 6 februari 2019:
1. Ellen/ Martine vragen Joris ivm logo-bord en koppelen dit door naar Leontien.
2. Leontien gaat verder tot realisatie logo-bord.
3. Martine/Rineke stellen een brief op en mailen die naar de collega’s met de vraag om een
nieuw PMR lid met ingang van het nieuwe schooljaar.
4. Ellen past het activiteitenplan aan en stuurt het naar Nicole.
28 maart 2019:
5. PMR neemt de volgende punten mee naar de teamvergadering: 1. vijf foto’s tot het komen van een
keuze voor het logobord. 2. De problematiek rondom nieuwe ouders en groep nieuwe Nederlanders. 3.
Communicatie via de whats app.
6. Hélène vraagt Martine een herinneringsmail voor een nieuw PMR lid te sturen.
7. OMR verzorgt een kaart met onze namen erop plus inhoud voor afscheid Frank.
8. Nicole bespreekt de schoonmaak met Gerben

Volgende vergadering: woensdag 15 mei 19.30 uur (i.v.m. avondvierdaagse niet de 20ste)

