Notulen medezeggenschapsraad dinsdag 04 september 2018
Aanwezig:
Personeelsgeleding: Sandra, Sandy, Vera
Oudergeleding: Marieke, Marijn, Marnix
Namens bestuur: Bastiaan
1 Opening / vaststellen agenda
- Sandy en Sandra nieuw binnen de MR. Welkom.
- Vergaderdata en onderwerpen van de MR 2018 / 2019 vastleggen: jaarrooster net als vorig jaar vastleggen.
Onderwerpen als ICT-beleidsplan, bovenschools beleidsplan, vreedzame school en begroting hierin
opnemen. Marnix kijkt hier naar.
- Vergaderdata: 6-11, 22-1 (reserve), 12-3, 9-4 (reserve), 21-5, 2-7
2 Binnengekomen stukken
- Verzoek aan MR of er naast christelijke godsdienstlessen ook aandacht aan bijvoorbeeld humanistisch
vormingsonderwijs besteed kan worden. Eerst kijken of dit geleverd kan worden. Daarna kijken we of er
behoefte aan is. Onder de 13 leerlingen is er geen subsidie en kan het niet doorgaan. De school staat open
voor alle soorten godsdienstonderwijs. Dit schooljaar is dit niet meer mogelijk. Marieke stuurt een bericht
naar de ouder die dit gevraagd heeft. School gaat kijken of er mogelijkheden voor zijn.
- Contactformulier MR: waar komt dit nu binnen? Marijn stuurt een testmail.
3 Mededelingen vanuit het bestuur
- Personeel.
Laatste dag van de zomervakantie pas de groepen rond gekregen.
Veel nieuwe leerkrachten: Kimberly, Esther, Withney, Bibi, Koen, Tristan. Ook nieuwe gymdocent.
Onderwijsassistente Mariëlle, gaat ook dit jaar de pabo volgen.
Veel stagiaires de school in. Beginnen deze week.
Startende 1e en 2e jaars collega’s krijgen ondersteuning via pabo.
Bestuur geeft startbonus aan beginnende leerkrachten.
Helaas zijn enkele leerkrachten en ondersteunend nog ziek. Vervanging gebeurt via externen.
Er is behoefte aan een klusjesman. Even wachten of een geïnteresseerde nog komt. Anders kijken via
MaakCapelle?
- De schoolgids.
De huidige versie wordt door een tekstschrijver van Blick aangepast. De versie die er nu is gaat naar de
inspectie. Voor oktober komt de nieuwe versie. De schoolgids wordt gedeeld op de website.

- Informatiebijeenkomst 11 september 2018.
Marnix vraagt aan Karin naar de presentatie van vorig jaar. Marnix en Bastiaan hebben hierover overleg.
Reminder over de informatieavond: persoonlijke uitnodiging van de leerkracht via de mail naar ouders. Vera
regelt de koffie.
19.00-20.00 uur

onderbouw

20.00-20.30 uur

praatje directie/MR/OR

20.30-21.30 uur

bovenbouw

4 Vreedzame School - Eventuele mededelingen.
Vera zit in de stuurgroep en zij doet verslag. Studiedagen zijn gepland en lessen zijn gestart.
Vreedzame school wordt ook besproken tijdens de informatieavond.
Ouders hier meer bij te betrekken, dit wordt verder besproken. Is er ergens informatie te krijgen voor de
ouders?
Over de vreedzame wijk weer een overleg deze week.
Nieuwe leerkrachten worden bijgeschoold.
5 GMR / OR - Eventuele mededelingen.
Er is personeelsgeleding nodig voor de GMR. Dit wordt besproken in het team.
Er zijn 3 nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Kennismaking is binnenkort.
Er wordt nog gewacht op actie van de Raad van Toezicht, na afronding van het onderzoek. De onderzoekers
willen nog in gesprek met een afvaardiging van de MR van 5 scholen. Vera en Karin gaan hiermee in gesprek.
6 Openstaande punten - Digitale nieuwsbrief / school-App. - Communicatie / PR.
Schoolapp: blickbreed vertraging, zelf een app kiezen voor de herfstvakantie. Handig en snel communiceren
met ouders. Marnix en Marieke gaan bij dit overleg zitten. Marnix benadrukt om veel positieve dingen te
uiten.
Bastiaan geeft aan dat ze ook met veel bezig zijn binnen het team: Cursus MOO, ICT 21 eeuws leren: veel
nieuwe aanschaf en onderpresteren van meer-begaafden.
Staking gecommuniceerd naar ouders.
Ouders worden op de hoogte gehouden bij vervanging.
7 Schoolplein - Hoe staat het met het houten schip waar een sponsorloop voor is gehouden? - Wanneer
wordt het schoolplein opgehoogd? - De gemeente heeft aangegeven graag samen te werken in het kader
van vergroening.
Een hovenier (heeft schoolplein obs West gemaakt): schema, plattegrond, plan maken van tuin, uitvoering.
Medewerker huisvesting Blick heeft hier contact mee.
Onderwijskundig/natuuronderwijs, duurzaamheid: plan voor subsidie voor bomen en planten is nodig.

Herfstvakantie ophogen? Dit wordt bekeken met de Hovenier.
Schip kan aangeschaft worden. Wellicht in voorjaar. Let op levertijd en vergunningen. Leuk bij lustrumfeest.
Sandy geeft aan dat je dit dan in december echt al moet bestellen.
Zonnepanelen gaan door.
Hoogheemraadschap, tegel eruit, boom erin. Er is 19 september een informatiedag voor de wijk. Op
zaterdag 13 oktober is er ook een vergroendag van de wijk. School wil hier aan mee doen.
Marijn neemt contact op met de contactpersoon van de gemeente.

8 Rondvraag
Lustrum: vrijdag 15 maart, staat verkeerd op de website
Schrijven met de vulpen: wordt uit kalender gehaald
De zin “we gaan met de vreedzame school beginnen.” moet aangepast worden.
1 oktober telling: waarschijnlijk groei van leerlingen
MR pagina op website moet aangepast worden. Marnix geeft data aan Bart door voor de website.

9 Sluiting

