Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 11 november 2014
Aanwezig: Stefan, Christine, Annemarie (notulen), Anita, Ger.
1. Opening
De vergadering wordt om 20.16 h geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 18 september 2014 worden goedgekeurd. De notulen van 16 juni zijn nog
niet uitgewerkt.
3. Ingekomen stukken
-> Opmerking dat de MR notulen niet op de website staan. Ger plaatst deze, Annemarie

zoekt de oude notulen bij elkaar
4. Uitgaande stukken
-> Goedkeuring jaarstukken OV.

5. Terugkoppeling GMR/werkgroepen
Er zijn nog geen notulen ontvangen, Christine doet kort verslag. Er is over de volgende
onderwerpen gesproken:
 Ziekte/afwezigheid Wim de Kam.
 De nieuwe CAO is besproken. De normjaartaak blijft bestaan. Een bestuur kan eigen
invulling geven aan de CAO binnen bepaalde kaders. Daar wordt een klankbordgroep
voor geformeerd.
 Er worden nog ouders gezocht voor de GMR.
 Er is gesproken over het bestuursakkoord dat op elke school ter inzage zou moeten
liggen. Ger weet niet wat dat is en gaat daar bij Alex achter aan.
6. Mededelingen directie
Ger had geen mededelingen. Met de Tweespan gaat het goed, het concept staat steeds
steviger, de kinderen worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
7. Ervaringen 3 groepen
Er komt steeds meer routine in het werken met 3 groepen. Vooral de inzet van de Ipads
levert hier meerwaarde en rust op.
8. Schoolfruit
De schoolfruitleveranciers hebben zich teruggetrokken uit de regeling die zij met het
ministerie van Economische Zaken hebben afgesproken. Voorlopig is er nog geen zicht op
een oplossing.
9. Onderwijsplatform
Het onderwijsplatform is klaar. Hoewel de gemeente een visie heeft gepresenteerd, heeft de
gemeente ook opdracht gekregen om een goede lange termijn (en iets kortere termijn) visie
te formuleren. Met het oog op de naderende gemeentelijke herindeling wordt er geen besluit
genomen.
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Volgens Ger heeft Primo een lange termijn visie gepresenteerd in het Masterplan. Volgens
Stefan is deze niet up-to-date, omdat daarin nog staat dat de Markenburg ook gaat fuseren,
wat nu volledig van de baan is. Ger zorgt dat wij de laatste versie van het masterplan

krijgen.

12. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
 Annemarie kijkt naar jaarverslag (openstaand)
 Annemarie notulen bij elkaar zoeken
 Ger zet notulen op de website
 Ger vraagt bestuursakkoord op
 Ger zorgt voor laatste versie Masterplan


Oproepje in nieuwsbrief om ouders voor de MR te vragen

13. Rondvraag
 Hoe lang heeft de MR zitting? Het wordt wsl wel weer eens tijd voor een
oproepje in de nieuwsbrief. Ger gaat hier voor zorgen. In principe hebben we al een
belangstellende ouder, de moeder van Céline, die binnenkort 4 wordt.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.11 h gesloten.
Volgende vergaderingen:







Donderdag 18 september 2014
Dinsdag 11 november 2014
Dinsdag 16 december 2014
Donderdag 5 februari 2015
Dinsdag 14 april 2015
Donderdag 11 juni 2015

Start 19.45 h, locatie de Vliegerdt.
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