Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 25 augustus 2011
Aanwezig: Anita, Christine, Tamara, Annemarie (notulen), Stefan (voorzitter), Winneke.
1. Opening
De vergadering wordt om 19.50 h geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 6 juni worden goedgekeurd.
Tamara heeft nog een aanvulling op punt 9a (Oudenhoorn), zij heeft contact gehad met de
gemeente, en wij konden aanwezig zijn bij de bijeenkomst van de gemeente met de MR van
Oudenhoorn, het leek haar echter niet verstandig hier op in te gaan.
Er wordt ook nog over punt 12, luizenbeleid gesproken. Dit is onlangs ook in het team
besproken, het gebruik van luizenzakken is ondertussen ook achterhaald gebleken. Christien
stelde voor om dit in de OV te bespreken, en evt een enquête te houden. Het gevoel in de
MR is dat de zakken wel erg praktisch zijn voor het bij elkaar houden van de spullen van de
kinderen (met name onderbouw), en het opgeruimd houden van de kapstokken. Een enquête
lijkt niet nodig, dit moet een directie beslissing zijn.
3. Ingekomen stukken
Uitnodiging ronde tafel gesprek over de nieuwe voorzieningen nota en de agenda daarvoor.
Deze bijeenkomst zal op 1 september plaatsvinden.
4. Uitgaande stukken
Er is niks uitgegaan.
5/6. Terugkoppeling werkgroepen en GMR
Christine doet verslag van de werkgroep onderwijs, ze vindt dat het meer over financiën gaat
dan over pedagogiek, wat haar verwachting was. Ze zal de notulen doorsturen.
Van de GMR is niks vernomen
7. Afscheid MR/nieuwe MR leden
Stefan bedankt Tamara voor haar inzet met “2 benen”. Helaas is Carla er niet, zij zal later
nog bedankt worden.
Annemarie heeft een wervingsbrief gemaakt voor nieuwe leden. Het team zorgt ervoor dat
deze verspreid wordt.
8. Voorzieningen nota gemeente Bernisse
Stefan rapporteert over het stukje van de voorzieningennota dat de school direct het meeste
aangaat. Het komt erop neer dat de gemeente van plan is om in 5 kernen een minimale
basisstructuur wil handhaven. Dit zou dan ook betekenen dat elke kern een eigen
basisschool dient te behouden?
Een ander in het oog springend item is het verdwijnen van de bibliotheekfilialen, deze
zouden een plek binnen de scholen moeten krijgen.
Stefan gaat 1 september naar het ronde tafel gesprek, de volgende vergadering horen we
hier meer over.
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9. MR 2011 / 2012 roadmap
a) Oudenhoorn
Het blijft van belang in de gaten te houden wat er in Oudenhoorn gebeurt.
b) Communicatie
Zeker met de dalende leerlingenaantallen, is goede communicatie (intern en extern)
erg belangrijk.
In de loop van het schooljaar zal de nieuwe website in de lucht komen, en daarmee
de nieuwe huisstijl.
Vooralsnog hebben we niet direct meer onderwerpen om op de agenda te zetten; uit
de notulen van de vorige vergadering nog even: Profesionalisering digibord gebuik,

licenties, sponsoring. Misschien een digibord thema-avond?
11. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
•

•
•
•

Annemarie zal oude notulen naar Ruud van Bodegom sturen en vragen deze te
plaatsen.
We zoeken allemaal actief vervanging voor Tamara en Carla (m.n. 14 april).
Verspreiden wervingsbrief nieuwe MR leden (school).
Bedanken Carla.

13. Rondvraag
Stefan bedankt Tamara nogmaals voor haar inzet.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.15 h gesloten.
Volgende vergaderingen:
• Donderdag 25 augustus 2011
• Dinsdag 25 oktober 2011
• Donderdag 8 december 2011
• Maandag 6 februari 2012
• Dinsdag 3 april 2012
• Maandag 4 juni 2012
Start 19.45 h, locatie de Vliegerdt.
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