Notulen MR vergadering O.B.S. West
Datum:

07-03-2018

Aanwezig:

Patrick, Jan, Anne, Denise, René, Ronald, Ingrid, Johan, Paula, Meta en Krista.

1. Opening:
Patrick opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken:
- Reacties op de notulen van de vorige MR vergadering zijn verwerkt. Er wordt gevraagd of
de notulen wat uitgebreider kunnen.
- Mail Jan > Bericht DUO over het werkdrukakkoord voor het PO is integraal doorgestuurd
naar de MR. Er komt een X bedrag beschikbaar om de werkdruk binnen PO scholen te
verlagen. Info over de hoogte van dit bedrag volgt. Er volgt overleg met de PMR waaraan
dit bedrag te besteden.
- Vakantierooster Blick > Dit rooster wordt samengesteld door de Regio Rotterdam, zij
maken dit rooster voor het PO en het VO i.s.m. de schoolbesturen. Vakanties zijn deels
ook landelijk vastgesteld.
Hierna volgt een uitleg voor de jaarplanning van O.B.S. West. Er blijven 8x5=40 uur over
om zelf in te vullen door de school. Deze uren worden verdeeld over roostervrije dagen
en studiedagen. Er wordt hierbij o.a. gelet op een redelijke verdeling over de werkdagen,
rekening houdend met parttime medewerkers. Ook wordt er getracht rekening te
houden met wensen van ouders (vrijdag voor voorjaarsvakantie) en moeten regels van
de inspectie hierin meegenomen worden.
Er ligt een concept jaarplanning, deze wordt besproken. Er volgt een discussie over de
verdeling van de roostervrije dagen (dagen verspreiden of één vrije week plannen na
Pinksteren?).
De PMR kijkt hiernaar en doet een nieuw voorstel bij de directie. Deze wordt later
opnieuw voorgelegd in de MR.
- Vraag Ronald > Graag verdere uitleg over de dossiers. Volgt bij punt 10.
- Info MR > te lezen voor de liefhebber.
3. Visitatie bestuur:
Donderdag 22-02-2018.
Het verslag van het bestuur is binnen en wordt besproken. Het was een goed voorbereide
dag, er hebben goede gesprekken plaatsgevonden met verschillende groepen, waaronder
directie, intern begeleiders, personeel, , MR, en KMR.
Er zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen, waaronder de klassengrootte, de
werkdruk, scholing personeel en uitbreiden pr.
Het verslag van de visitatie wordt verder besproken binnen het management en het team.
Er wordt gesproken over een extern pr-onderzoek
We zijn een bijzondere school, iedereen mag weten wat wij te bieden hebben!

4. Jaarplanning 2018-2019:
Besproken bij punt 2.
5. Mededelingen directie:
Geen.
6. Pauze.
7. Dossierverdeling:
De dossiers zorgplan en Kwaliteitszorg zijn als aparte dossiers verwijderd, deze onderwerpen
staan beschreven in het schoolplan.
Ronald voegt zich vrijwillig toe bij het dossier schoolplan.
Anne voegt zich vrijwillig toe bij het dossier GMR.
Een verdere uitleg over de dossiers is niet nodig.
8. Ideeënbus:
De KMR heeft binnen elke groep een ideeënbus. Bij beide vestigingen hangt een ideeënbus
voor ouders bij de ingang. Er wordt een idee geopperd tot het openstellen van een digitale
ideeënbus, waar zowel ouders als kinderen dingen in kunnen posten. Wellicht kan dit
meegenomen worden in de nieuwe site. Ouders kunnen hun punten ook neerleggen bijleden
van de OMR.
Welk mailadres wordt er aan de ideeënbus gekoppeld? Denise biedt zich hiervoor aan.
Ronald bespreekt dit plan met Jan.
9. KMR:
De KMR wordt begeleid door Monique. Zij heeft te kennen gegeven er aan het einde van dit
schooljaar mee te stoppen. Denise kan vanwege haar werk niet meer aansluiten bij de KMR
aangezien die vergaderingen op vrijdag plaatsvinden. Zij denkt nog wel mee vanaf de zijlijn.
Wellicht kunnen de vergadering volgend schooljaar op een andere dag gepland worden
zodat zij wel weer fysiek kan aansluiten.
Punt wordt neergelegd bij de directie.
Punten volgende vergadering > 17-04-2018:
- Schoolformatieplan 2018-2019
- GMR-update
10. Rondvraag:
- Denise > De ouderavond van woensdag 4 april a.s. wordt verder besproken. Deze avond
wordt georganiseerd voor het IKC (Integraal Kind Centrum) breed. Meta vraagt het
budget hiervoor na. Paula heeft overleg met Karin van IJsselkids.
- René > Vraag vanuit een ouders: Waarom is er wel ruimte voor een plusklas en niet om
kinderen te begeleiden die meer nodig hebben? Meta legt dat deze gelden uit
verschillende potjes komen. De begeleiding voor deze leerlingen wordt binnenkort weer
opgestart.
11. Sluiting:
De vergadering wordt gesloten.

