Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 18 september 2014
Aanwezig: Christine, Annemarie (voorzitter en notulen), Anita, Ger.
1. Opening
De vergadering wordt om 20.24 h geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 16 juni zijn nog niet uitgewerkt
3. Ingekomen stukken
-> jaarstukken OV
-> notulen onderwijsplatform 10 sept 2014
Tijdens deze vergadering is de visie van het college t.a.v. het onderwijs in Bernisse
besproken. Het college spreekt de voorkeur uit voor het clusteren van drie scholen Heenvliet
en Abbenbroek in de Merula in Heenvliet, met het behoud van de school in Geervliet, en het
vormen van een ontmoetingsruimte met diverse functies in de huidige school het Tweespan.
Op Stefan na zijn de platformleden het eens met deze visie.
In de notulen is sprake van communicatie vanuit de schoolbesturen naar de ouders.
Afgesproken is dat er getracht zal worden tot een gezamenlijke communicatie te komen.
4. Uitgaande stukken
Niks.
5. Terugkoppeling GMR/werkgroepen
Geen vergaderingen geweest/geen notulen ontvangen. 24 September is de volgende
vergadering.
6. Mededelingen directie
Het jaarverslag ligt voor ter informatie. Daar moet nog een stukje MR financiën in. Actie
Annemarie
7. Ervaringen 3 groepen
Sinds 1 September draaien we met 3 groepen, de oudergeleding hoort graag van de
lerarengeleding hoe dat bevalt. De eerste reacties geven aan dat het nog niet echt meevalt
en dat er gezocht wordt naar een manier om de onrust voor iedereen (leerlingen èn
leerkrachten) zoveel mogelijk te beperken. Zowel Anita als Christine geven aan blij te zijn
met de aanwezigheid van Petra, dat geeft wat meer rust en lucht.
8. Status gymles
Voorlopig neem juf Yvette de gymles op donderdagmiddag over. Zij geeft ook turnles en is
erg enthousiast. Wel zit ze ook in de invalpool en is er dus het risico dat ze ergens anders
voor meer uren aan de slag kan.
9. Status Primo
Wim de Kam is ernstig ziek. Het bestuur is op zoek naar vervanging voor hem. Hij werkt nog
wel vanuit thuis, en probeert zoveel mogelijk zaken nog over te dragen.
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10. Schoolfruit
De aanmelding was succesvol en in principe zou de levering begin Oktober moeten starten.
11. Onderwijsplatform
Op 10 September heeft het onderwijsplatform vergaderd, de notulen van deze vergadering
zijn ontvangen.
Tijdens deze vergadering is de visie van het college t.a.v. het onderwijs in Bernisse
besproken. Het college spreekt de voorkeur uit voor het clusteren van drie scholen Heenvliet
en Abbenbroek in de Merula in Heenvliet, met het behoud van de school in Geervliet, en het
vormen van een ontmoetingsruimte met diverse functies in de huidige school het Tweespan.
Op Stefan na zijn de platformleden het eens met deze visie.
In de notulen is sprake van communicatie vanuit de schoolbesturen naar de ouders.
Afgesproken is dat er getracht zal worden tot een gezamenlijke communicatie te komen.
12. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
 Annemarie kijkt naar jaarverslag.
13. Rondvraag
 Wat is er met het klimrek? Er was geconstateerd dat er wat los zat en dat het
wellicht niet veilig is op dit moment. Er is een onderhoudscontract voor het klimrek,
en er wordt voor gebeld zodat de kinderen er zo snel mogelijk weer in kunnen.
 Carla heeft de MR helaas verlaten.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.11 h gesloten.
Volgende vergaderingen:
 Dinsdag 10 september 2013
 Dinsdag 5 november 2013 verzet naar dinsdag 7 november 2013
 Maandag 16 december 2013
 Maandag 10 februari 2014
 Maandag 14 april 2014
 Maandag 16 juni 2014
Start 19.45 h, locatie de Vliegerdt.
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