Notulen MR vergadering OBS West 03-10-2018
Datum: 03-10-2018
Aanwezig: Meta, Paula, Johan, Krista, Ingrid, Patrick, Denise, Anne, René, Ronald
Aanvulling: Jan Noordam, Johan Stuut, Mini Schouten
1. Opening
De voorzitter opent om 20:05.
2. Voorstellen Mini Schouten en Johan Stuut
Mini Schouten van het College van Bestuur en de nieuwe interim-directeur Johan
Stuut worden voorgesteld.

3. Ingekomen stukken
De samenvatting ‘zomeroverleg oudergeleding’ is niet voor iedereen helder. Meta
geeft aan dat de agenda altijd wordt samengesteld in overleg met de directie (mede
afhankelijk van school jaarplanning) waardoor het niet altijd mogelijk is de agenda
tijdig te versturen. Ook het aantal onderwerpen wordt door de ouders vaak teveel
gevonden, maar hierbij wordt aangegeven dat dit afhankelijk is van directie. Patrick
en Meta spreken af dat de agenda altijd eerst bij de voorzitter langs gaat voordat
deze gedeeld en definitief wordt gemaakt. Mening van vrijwel gehele MR is dat
grotere onderwerpen tijdens extra ingelaste vergaderingen besproken moeten
worden zodat deze extra ruimte krijgen. Getracht wordt agenda voortaan kort &
bondig te houden. Jan: de MR zal mogelijk in de nieuw wetgeving omtrent MR meer
bevoegdheden krijgen en meer verantwoordelijkheden moeten nemen.
4. Actie- en besluitenlijst
Jan: Het plan “Duurzaamheid” is al enige tijd gereed en moet nog getekend worden
door CvB Blick. Dit zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht.
5. Begrotingsproces
Jan: De 1e ronde van het begrotingsproces is gestart. Belangrijk dat totaal aantal
leerlingen stabiel is en dat er hopelijk binnenkort een extra kleutergroep gestart kan
worden. Onderdeel van de begroting is dat de bouwconstructie van de 2e vestiging
aangepakt moet worden en er een aanvraag gedaan is om het gebruik van tablets in
de klassen verder uit te breiden. Omdat het proces nog in een vroegtijdig stadium is,
kan er verder geen inhoudelijke mededeling over worden gedaan.

6. Schoolgids 2018-2019
De schoolgids grotendeels is herschreven. Met terugwerkende kracht is deze
goedgekeurd per 03-10-2018. Er wordt gekeken om de schoolgids voor 2019 geheel
digitaal te maken.

7. Medezeggenschapstatuut Blick
Johan geeft aan dat volgens de nieuw MR-statuut van Blick, MR West maximaal 8
leden (4+4) mag bevatten. Omdat de huidige MR uit 10 leden bestaat is het voorstel
om bij Blick instemming te krijgen om het huidige aantal te behouden en via
natuurlijk verloop op termijn dit naar 8 leden terug te brengen. Patrick zal hiervoor
instemming vragen bij CvB Blick.
8. Communicatiepunt René
Het onderwerp “communicatie” is een te groot thema om even tussendoor te
handelen. Er wordt voorgesteld dit op een extra ingelaste vergadering te bespreken.
9. KMR
Denise stelt de vraag wat haar exacte rol binnen de KMR gaat worden? Hoe kan zij
hier invulling aan geven? Deze vraag blijft nog even open staan omdat Jan nog bezig
is met het werven van een leerkracht. Hiervoor heeft hij iemand op het oog. Denise
zal hierna op de hoogte worden gebracht.
10. Pauze
11. GMR
Patrick geeft een korte samenvatting van het afgelopen GMR overleg.
12. Donatie MR 150-jarig bestaan OBS West
Heeft de MR budget om een donatie te doen richting het 150-jarig bestaan van OBS
West? Meta gaat dit bij Bianca Butter navragen. Verder geeft Johan nadere
toelichting welke ideeën er momenteel zijn over het vieren van dit jubileum, o.a. een
slaapfeestje op de 2e vestiging, met de hele school naar de Efteling, reünie etc.
13. Punten volgende agenda
Onderwerpen voor een volgende vergadering worden vastgesteld: Beschikbaar
budget (van MR West), Begroting (vanuit directie en GMR), Communicatie, Alle
punten in overleg d.m.v. een kort en bondige agenda
14. Punten weekbrief
Komende weekbrief wordt vermeld dat de MR kennis heeft gemaakt met de nieuwe
interim-directeur van OBS West, Johan Stuut.
15. Rondvraag
Tijdens de rondvraag komt Meta met de suggestie om iets te doen voor het afscheid
van Hedy en Marianne. Na enige discussie wordt een etentje van de gehele MR met
Hedy en Marianne afgesproken op 20 november. Dit zal direct gecombineerd worden
met een bespreking van Rene’s communicatieplan. Er wordt getracht om 18:00 te
vergaderen en om 18:45 te eten. Meta zorgt voor de uitnodigingen.
16. Sluiting
Voorzitter sluit om 22:10. Volgende vergadering is op 12 november 20:00 op OBS
West.

