Notulen Medezeggenschapsraad
OBS Mozaïek
Datum: woensdag 13-11-2019
Tijd: 19.30 u – 21.30 u
Aanwezig: Leontien C., Hélène D., Arenda G., Jorda t. B. (nieuw OMR-lid), Susette S., Max R. en Rineke V.

Agendapunten
1) Opening:
- mededelingen en welkom: een speciaal welkom aan Jorda t. B. ons nieuw OMR lid.
- nieuwe foto maken voor op de site: fotograaf: Susette en een MR aan de vergadertafel.
- vaststellen agenda: vastgesteld.

2) Notulen vergadering 16-09-2019 (bijlage) kort: zijn er nog punten die aangevuld/gewijzigd
moeten worden? Vastgesteld.
- nalopen van de actiepunten: punt 9: is uitgevoerd; wij zijn lovend over de nieuwe borden en de
vlaggen.
punt 10: het bedrag is op genomen in de begroting t.b.v. ons
personeelsbeleid.
punt 15: voor de leerlingen die tussentijds de school verlaten maakt
de groep iets. Bij langdurige afwezigheid wordt er alert en daadkrachtig gereageerd.
punt 19: Leontien heeft Ellen een afscheidscadeau gegeven.
3) Ingekomen post/email en mededelingen:
- directie: er is geen open dag gehouden omdat de datum vrij dicht op de infoavond zat en omdat de
bedoeling van die dag niet helder genoeg was. Een aandachtspunt voor het team blijft het creëren van
mogelijkheden om de ouders en de buurt bij school te betrekken.
- GMR: bestaat nog steeds uit 3 leden. Onderwerpen: gesprekken cyclus directeur/leerkracht; het
koersplan 2020-2024 van St. IJsselgraaf en de begroting van de Stichting.
- OR: het schoolgeld voor dit jaar is al betaald door ongeveer de helft van de ouders.
4) Formatieoverzicht (Susette) n.a.v teldatum 1 oktober: op de teldatum van 1 oktober had Obs. Mozaïek
242 leerlingen (nu 244). Vorig jaar was dat 263. Dit jaar gaan ook meer kinderen van school dan vorig schooljaar. De
verwachting is dan ook, mede gezien door het aantal geboortes van Dichteren en Wijnbergen dat we denkelijk gaan
naar 10 groepen voor het komend schooljaar.
5) Begroting MR 2019 (financieel overzicht MR 2019) en 2020
Hoeveel is er nog over, eventueel oormerken: Onze uitgaves waren dit jaar o.a. gedeelte muziekinstallatie,
het etentje, de afscheidscadeautjes voor de OMR en de borden en de vlaggen. Er is nog een klein bedrag over. Dit
laten wij zo.
6) Gezamenlijke MR avond 4 november over nieuw koersplan 2020-2024: korte samenvatting: zie ook
de bijlage bij de agenda .De reacties worden samengevat (trechteren). De volgende bijeenkomst is op 4 december
a.s. met een afvaardiging van alle groepen. Ook die reacties worden weer getrechterd en zo komt het tot een
gezamenlijk gedragen koersplan.

7) Vaststellen jaarverslag 2018-2019 (zie bijlage): deze wordt bijgewerkt door Hélène D. en Rineke V. We
besluiten dat de verslagen, de plannen en de notulen maximaal 2 schooljaren op de site blijven staan.
8) Vaststellen Activiteitenplan 2019-2020 (zie bijlage)
Missen we nog iets? Ook deze wordt daar Hélène D. en Rineke V. bijgewerkt.
9) Scholings MR : wie wil dit regelen voor de nieuwe leden? De nieuwe leden hebben interesse.
Max R. en Hélène D. gaan navragen of er nog meer deelnemers zijn, zodat misschien de bijeenkomsten in
Doetinchem gehouden kunnen worden.
10) Wensen vanuit MR? * Hoe staat het met het schoolplein? Jorda t. B. gaat na bij de gemeente of er nog sprake
is van een subsidie. Tip: schakel eventueel ook de denktank van het VO en leerlingen van de Obs Mozaïek in.
* Voldoet de huidige methode Engels nog wel? Breder gezien: “wat willen wij of hoe
zien wij het Engels op school”. (Denk ook aan de opmerkingen tijdens de speciale ouderavond ( 11-04-2018) over de
koers van de school.
11) Rondvraag: Bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig lid te zijn van de MR en de GMR. Jorda t. B. vraagt dit aan
Martine K. (GMR-lid).

Volgende vergadering: 15 januari 2020.

