Notulen Medezeggenschapsraad
OBS Mozaïek
Datum: woensdag 15-1-2020
Tijd: 19.30 u – 21.30 u
Aanwezig: Leontien C., Hélène D., Arenda G., Jorda t. B., Susette S. t/m punt 5,
Max R., Rineke V.
Agendapunten
1) Opening:
- mededelingen: geen
- vaststellen agenda

2) Notulen vergadering 13-11-2019 (bijlage) kort: zijn er nog punten die
aangevuld/gewijzigd moeten worden? Vastgesteld.

De nieuwe MR foto staat nog niet op onze startpagina van de schoolsite; wel op
het MR gedeelte. Max geeft dit door aan Rudolf. Punt 10: aan het vernieuwen
van het schoolplein wordt gewerkt. De kernwoorden zijn: fantasieontwikkeling en
bewegend leren. De gemeente moet bezuinigen dus daar is geen geld te halen.
Als het plan verder ontwikkeld is, dan gericht gaan zoeken naar een sponsor. Wat
het Engels betreft: komend schooljaar 2020-2021 gaan we kijken hoe we dit
vorm gaan geven; er wordt ook contact gezocht met het V.O. zodat er sprake is
van meer aansluiting. Punt 11: antwoord is ja; Jorda EN Max zijn nu beiden lid van
zowel de MR als de GMR. Daarnaast is ook nog een ouder lid geworden van de
GMR.
- nalopen- van de actiepunten De actiepunten van 13 november 2019 kunnen
doorgestreept worden.
3) Ingekomen post/email en mededelingen:
Mail MR: Geplande GMR bijeenkomt van 27 januari gaat vanwege onderbezetting niet
door.
- directie *Susette deelt de nieuwste Nieuwsflits uit. Zij zal in het vervolg die

doorsturen naar de MR ter info. * St.IJsselgraaf stuurt in Maart aan de ouders een
oudertevredenheidsonderzoek. Susette wijst er wel op dat een vervolg van groot
belang is! * Susette en Sandra hebben de zorgstructuur onder de loep genomen. * Op
30 en 31 Januari wordt er door het onderwijs gestaakt: niet alle leerkrachten doen
daar aan mee. Susette zal in een brief zorgvuldig uitleggen het hoe en wat. Niet alle
groepen gaan dus naar school cq. hebben vrij. St. IJsselgraaf betaalt niet door. De
opvang wordt in kennis gesteld.
- GMR Max en Jorda zijn dus de nieuwe leden en ook Dhr. Wessels. Er is
gekeken/gediscussieerd naar/over het nieuwe beleidsplan; de begeleiding van

startende leerkrachten en n.a.v. de professionaliseringscursus van Petra naar de
bestuurlijke visitatie door leden van de GMR en enkele directeuren.
- OR:vergaderen morgen.
4) Begroting: Susette licht dit toe De vraag blijft: hoe halen we nieuwe

leerlingen/ouders binnen. Hoe dragen we de multiculturele samenleving positief naar
buiten. Stabiliteit in een school is een groot goed. Ondanks de negatieve bedragen
vindt St. IJsselgraaf dit voor de komende jaren akkoord. Susette vindt scholing door
het personeel heel belangrijk en is daarom tevreden met het bedrag dat goedgekeurd
is. Verder is Susette al aan het nadenken over de formatie en de inkleuring daarvan.
Waar gaan onze gelden naar toe: gym?, muziek?, verrijking? Etc.
5) Missie en visie: Susette licht dit toe. Er bestaat een site: Scholen op de kaart.

Susette is nu druk bezig om die te vullen met o.a. onze missie en visie en identiteit
Openbaar Onderwijs. N.a.v. 6 vaste themapunten gaan we het jaar invulling geven:
1. mijn verhaal/jouw verhaal (September)
2. kinderrechten (November)
3. Kerst: speerpunt dankbaarheid; iets betekenen voor een ander (December)
4. Pasen: speerpunt lente; hoop, opnieuw beginnen (Maart-April)
5. vrijheid: speerpunt verantwoordelijkheid (Mei)
6. democratie: speerpunt het kiezen van de leerlingenraad (Juni)
Er wordt benadrukt dat kennis van de verschillende religieuze feesten ook aan de orde
dient te komen in deze opzet. Susette geeft aan dat in onze toekomstige keuze voor
het vak wereldoriëntatie dit aspect zeker meegenomen wordt.
6) Gezamenlijke MR avond 3 december over nieuw koersplan 2020-2024: Max geeft
korte samenvatting van deze avond. Er was jammer genoeg een minimale opkomst maar

inhoudelijk zeker zinvol. De aandachtpunten zijn weer “verdiept” en er wordt nu een
definitieve versie gemaakt.
7) Vaststellen definitieve jaarverslag 2018-2019 (zie bijlage): vastgesteld.
8) Vaststellen definitieve Activiteitenplan 2019-2020 (zie bijlage): vastgesteld.
9) Scholings MR: Er is nog geen duidelijk antwoord. Martine gaat het nu vanuit de

GMR verder oppakken omdat ook GMR leden belangstelling hebben.
10) Nominatie sportprijs in Amphion: Wie wil er mee? Bij de namen die al op de lijst staan

om mee te gaan, zetten we de vraag of ook kinderen mee mogen.

11) Rondvraag Het infotijdschrift voor de MR wordt gedeeld met de vraag dat er een

enquête instaat die misschien goed is om met elkaar te bekijken. Rineke heeft wel
belangstelling.
Punten voor de volgende vergadering:
•

De werving van nieuwe MR leden met ingang van het volgend schooljaar.

De volgende vergadering is op Woensdag 19 februari.

