Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 11 juni 2015
Aanwezig: Stefan, Christine, Annemarie (notulen), Anita, Ger.

1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 h geopend. Stefan heet welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Vorige vergadering was overleg met Primo, daar zijn geen notulen van
3. Ingekomen stukken
-> Geen
4. Uitgaande stukken
-> Gezamenlijk persbericht met Primo, zijn geplaatst
5. Terugkoppeling GMR/werkgroepen
Volgens Christine is er geen GMR geweest.
6. Mededelingen directie
Formatie: Groepsverdeling besproken met team, Blijft 1-2-3, 4-5-6, 7-8. Petra meer inzet in
1-2-3 en 7-8. Annemieke gaat naar de Markenburg. IB tijd is beperkt tot 1 dag, Jacqueline
gaat ook een dag naar de Markenburg. Plek Annemieke wordt ingenomen door Iris Talboom.
Vertrek Annemieke wordt gezien als aderlating. Zij is (gecertificeerd) taalcoordinator, en IT
coordinator, is verlies voor de school.
Opvang van ICT is nog niet duidelijk. Wellicht kunnen we dat binnen de samenwerking
oplossen.
Vakleerkracht gym is van de lijst, Iris heeft wel haar specialisatie gym. Haar expertise kan
goed gebruikt worden door de andere leerkrachten.
Winneke staat nog wel op de formatie, maar is wel in gesprek met een andere school. De
kosten worden budgetair gezien hier geboekt, dat betekent dat de begrootte
personeelskosten hoger dan de werkelijke kosten.
We hebben het afgelopen jaar teveel IB gehad. 1 dag zou eigenlijk ook nog te veel zijn (1
dag per 100 ll), maar door zorgzwaarte van onze leerling populatie is dit verdedigbaar.
Ger kan komend jaar niet op maandag en donderdag.
7. Schoolplan
Bijlagen worden nog door gestuurd. Onze opmerkingen worden meegenomen. Het is een
dynamisch plan. Is onderdeel van het kwaliteitssysteem. Is een cyclisch proces, in 4 jaar
komen alle 28 kwaliteitsonderdelen aan bod. Plan wordt voortdurend aangepast.
Scores: 1 (nooit) – 4 (altijd), 3 is voldoende. Scores zijn gemiddelde teamscores. De
kleurtjes geven de prioriteit weer. (Rood hoog). Ger past het schoolplan nog aan, en stuurt
het in ter instemming.
Het jaarplan wordt voor de vakantie verwacht, daar moeten wij ook instemming opgeven.
Jaarplan is gevolg van schoolplan.
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8. Jaarverslag
Jaarverslag komt pas in September.
De vraag is waar de Primo cijfers. 2012 is de laatste op de website. Ger vraagt dat nog na

bij Primo.

9. Budget
Hoe is het budget precies opgesteld. Wat komt waar vandaan, hoe is de zak met geld
opgebouwd.
Waar gaat de kleine scholen toeslag naar toe? Komt dat ten goede aan de De Vliegerdt?
Ouders maken zich zorgen of het zorgbudget wel op de juiste manier ingezet wordt.
Wat doet Kindkracht exact? Ger stuurt zorgplan Kindkracht door
10. TSO
TSO kan eigenlijk niet kostendekkend. Ze heeft 10 vaste ll per dag nodig.
Vaste coördinator is niet nodig. School is verplicht TSO aan te bieden. Willen met vrijwilligers
werken.
De vraag wordt nu opgeworpen of de schooltijden nu niet gewijzigd moeten worden?
Voorlopig vraagt Ger om Solwig de TSO door te zetten tot 1 januari.
11. Website
Moet actueel gehouden worden, gezamenlijke verantwoordelijkheid, gaat aan gewerkt
worden. Team kan geen foto’s plaatsen. Annemarie gaat kijken of ze daar een

handleiding voor kan maken.

12. Vervolg ouderavond
Volgende stap: duidelijkheid over de volgende stappen. Communiceren tussen bestuur en
MR. Op welke wijze wordt dat verder vormgeven.
12. MR verkiezing
Stukje in nieuwsbrief, gaat MR aanleveren. Nieuwsbrief gaat er aan het eind van de maand
uit.
13. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
 Ger vraagt laatste Primo cijfers op
 Ger stuurt zorgplan Kindkracht door
 Annemarie gaat proberen handleiding website te maken
 MR stukje voor nieuwsbrief
 Annemarie data voor nieuwe vergaderingen doorsturen
13. Rondvraag
14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.44 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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