Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 9 februari 2016
Aanwezig: Stefan, Christine, Annemarie (notulen), Anita, Ger.

1. Opening
De vergadering wordt om 20.16 h geopend, Stefan heet welkom.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 8 december 2015 worden goedgekeurd, na correctie van de datum.
Openstaande acties blijven staan.
Annemarie: past datum aan
3. Ingekomen stukken
-> LTP 2015 - 2016
4. Uitgaande stukken
Er waren geen uitgaande stukken.
5. Terugkoppeling GMR/werkgroepen
Er is geen GMR/werkgroepen vergadering geweest
6. Mededelingen directie
Ger heeft geen mededelingen
7. TSO
TSO regelement komt van de Mr Eeuwout, is aangepast aan onze omstandigheden, is op
orde.
TSO loopt goed, kinderen zijn enthousiast. Coördinatoren hebben hun opleiding zo goed als
afgerond.
Er moet nog een brandoefening gedaan worden. Ook tijdens normale schooltijden. Dit zou
bij voorkeur in ieder geval een keer aan het begin van het schooljaar moeten gebeuren,
zodat iedereen weer scherp is.
8. Leerlingen Tevredenheids peiling 2015-2016
We zijn tevreden over de uitkomsten. De door de kinderen genoemde “beperkte”
ouderbetrokkenheid wordt niet echt herkend.
Overblijf werd ook negatief beoordeeld, maar is sindsdien veranderd/verbeterd.
Anita en Iris zijn in gesprek gegaan met de leerlingen, wordt teruggekoppeld tijdens de
teamvergadering.
M.n. de vragen over pesten en welbevinden worden van belang geacht.

Team: terugkoppeling verbeter en actiepunten
9. Projectgroep toekomst Vliegerdt
Dinsdag 16 februari volgende vergadering.
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10. Bibliotheek op school
Op 5 januari is er een presentatie geweest. Met name over het nut van lezen op de
ontwikkeling van het kind.
5 Februari is de leesconsulente op school geweest en heeft een aantal boeken achtergelaten.
De inrichting moet nog komen. Boeken mogen in weekend/vakanties mee naar huis.
11. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
 Annemarie gaat proberen handleiding website te maken (foto’s plaatsen)
o Annemarie en Iris hebben samengezeten om foto’s uit te zoeken
Er is iets mis met de website, waardoor fotoalbums niet zichtbaar zijn.
Annemarie is in contact met Misja (oorspronkelijke bouwer/ontwerper). Een
eventuele nieuwe website zou ong € 750 ex BTW gaan kosten.
 Team: terugkoppeling verbeter en actiepunten
 Annemarie: datum notulen vorige 8 december aanpassen
12. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
13. Sluiting
De vergadering wordt om 20.42 h gesloten.
Volgende vergaderingen:
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Donderdag 1 oktober 2015
Maandag 2 november 2015
Dinsdag 8 december 2015
Dinsdag 9 februari 2016
Donderdag 14 april 2016
Dinsdag 7 juni 2016

