Notulen Medezeggenschapsraad
OBS Mozaïek
Datum: woensdag 15 mei 2019
Tijd: 19.30 uur
Aanwezig: Nicole d. L., Ellen J., Hélène D., Martine K., Gerben M. ( punt 4 niet
aanwezig), Rineke V.
Afwezig: Leontien C. (mk)

Agendapunten
1) Opening:
- mededelingen en welkom
- vaststellen agenda. Punt 4 komt na punt 7 en halverwege punt 4 vertrekt
Gerben.
2) Notulen vergadering 28 maart 2019 (bijlage)
- nalopen van de actiepunten. Punt 5.1 actielijst: nog niet tevreden over het logo;
te veel wit. We geven de opdracht aan de PR groep. Punt 5.3 de school is gestart met
Parro; proef voor een aantal weken. Tot nu toe heel positief. Is ook gekoppeld aan
Parnassys. Punt 7 Ellen koopt een kaart en een bon van Gall & Gall. Punt 8 is nu op de
agenda gezet. Notulen wordt niet gewijzigd; is nu vastgesteld.
3) Ingekomen post/email en stand van zaken:
- GMR: IJsselgraaf heeft nu een bestuurs-formatieplan. Wat heeft het bestuur
nodig aan formatie/geld en wat de scholen. Martine heeft gevraagd waar het
stakingsgeld is gebleven. Het antwoord: het geld is voor de school zelf. Gerben heeft
het nog niet ontvangen. Verder is het bestuur nu druk met de werving van 3 nieuwe
directeuren.
- Ouderraad is ook druk bezig met de A4daagse.
4) Vacature directie (vertrek Gerben)
5) Directie:
- Personele zaken; Frank is per 1 mei officieel uit dienst. Mariët hoopt na de zomervakantie weer voor de klas te staan. Monique T. niet, vervanging is al geregeld (Lisan).
Sinds gisteren (14/5) is er een nieuwe conciërge: Dick Ambting. (goede indruk).In het
nieuwe schooljaar komt er in groep 5 ( ma en di) een 3de jaars student: Anouk Zwart
en een lio student: Quincy van de Berg komt denkelijk in de groep 1/2, 3 of 4. Ook ma
en di. Er komt ook een nieuwe leerkracht: Max Ruesink. In het nieuwe schooljaar
komen er twee groepen 6. De desbetreffende leerlingen zijn gehoord. De ouders zijn

geïnformeerd en werden uitgenodigd evt. te reageren. Volgende week horen ze de
indeling.
- Overige mededelingen. De kleutergroepen worden 3 keer in de week ongeveer twee
uur verdeeld over drie groepen. Steeds dezelfde kleuters op de zelfde dag in het
extra lokaal met juf Patricia (di)/juf Rineke(woe)/juf Laura(vrij). Groep 8: de Cito
score is ruim één punt boven het landelijk gemiddelde. Prima resultaat. Open Dag:
positief; vooral inbreng van groep 8. Veel grootouders en enkele nieuwe ouders. De
vraag is nu: open dag <-> inloopochtend.
6) Formatieplan 2019-2020 (bijlage). Gerben licht het plan toe.
7) Inzet werkdrukgelden en werkverdelingsplan (bijlage). Martine geeft info. Het wordt nog
verder uitgewerkt door het team.
9) Schoonmaak. Er wordt nu beter schoongemaakt. Er zijn meer uren voor de schoonmaak.
Dit item blijft op onze actielijst.
4) Vacature directie (vertrek Gerben). Nicole heeft contact gehad met het
bestuurskantoor: extern gaan we werven voor een nieuwe directeur miv het nieuwe
schooljaar. De interim wordt een directeur van een andere IJsselgraafschool. Maximaal voor
2 dagen. Volgende week vinden de gesprekken plaats. Voor de werving van een nieuwe
directeur komt er één cie. Namens de MR nemen daar Ellen (OMR) en Martine (PMR) zitting
in. Gerben geeft de tips: + om in de advertentie onze folder een plek te geven en + het zou
goed zijn om onze visie verder voort te zetten en te borgen. Tot slot + iemand die geduld
heeft en tijd om iedereen mee te krijgen.
Enkele vragen aan Gerben: de kalender: Gerben zorgt dat hij digitaal in grote lijnen af is.
Zowel die voor de ouders als die voor het team. Sandra weet van de hoed en de rand. Wb
foto’s maken in de groep/school. Er is een beleid; zie de schoolgids. Ouders evt. nog extra
vragen de foto’s niet openbaar te maken, maar je kunt de ouders niet verbieden foto’s van
hun eigen kind te maken. Gerben vertrekt.
Aanvulling profiel: wervend, daadkracht gezien onze schoolomgeving (concurrentie). Hélène
(en Rineke)roepen de bouwco’s samen a.s. maandag (20/5) voor een advertentie/profiel
bespreking. Daarna geven wij dit door aan het bestuurskantoor.
8) Verkiezingen PMR en OMR: Daniëlle wordt met ingang van het nieuwe schooljaar ons
nieuwe PMR lid. Nicole geeft aan, na lang aarzelen toch te stoppen. Heel jammer. De OMR
schrijven verkiezingen uit. Tijdspad: uiterlijk 22 mei brief uit. Tot 29 mei reageren. Daarna
evt. verkiezingen.

10) Rondvraag: Afscheid Gerben: er is een werkgroep voor het team. Team neemt 29 mei,
tijdens de studiedag afscheid. Verder ?????? Hélène vraagt aan Esther nadere info; geeft
door aan de OR. Namens de MR koopt Nicole een (Bever)-bon plus nog wat.
Volgende vergadering: Donderdag 20 juni 19.30 uur

