Notulen MR vergadering
Dinsdag 16 januari 2018
19.30-21.30 uur

1. Opening en mededelingen MR
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 8-11-2017

4. Ingekomen stukken

5. GMR terugkoppeling

6. Mededelingen directie

akkoord
Niels is nog niet volledig hersteld. Ton, die eind
december met pensioen zou gaan, blijft langer
doorwerken om Niels te vervangen.
Karin is ziek geweest. Zij is inmiddels weer hersteld.
Tijdens de studiedag gaan wij ons focussen om het
datamuren. Daarbij willen wij meer
gepersonaliseerd onderwijs gaan vormgeven door
de data te koppelen aan groepsplannen en
aangeboden leerstof.

7. Mededelingen personeel

Caroline en Laura hebben de LB-functie gekregen.
Vanaf Februari zal Laura V. de plek van Ton
innemen in de GMR.
De Cito’s zijn weer van start gegaan.
Met dank aan Gerrit van Barneveld is er een
nieuwe voorkant voor het rapport met daarop het
nieuwe logo.
Het personeel dat heeft gestaakt op 12 december
2017 wordt niet uitbetaald. Het geld wat normaliter
voor het salaris bestemd is, zal worden ingezet om
de werkdruk te verlagen. Het team zal in overleg
gaan over de inzet hiervan.
De leerkrachten ervaren de pleinwacht tijdens de
lunchpauze als werkdruk verhogend, omdat zij
daardoor bijna geen tijd hebben om rustig te
kunnen lunchen. Op een aantal scholen wordt de
pleinwacht tijdens de lunchpauze overgenomen
door pedagogische medewerkers. Dit zouden wij

ook

graag zien. Om hiervoor de mogelijkheden te
bespreken worden de kosten geïnventariseerd en
zal worden gekeken hoe dit bekostigd zou kunnen
worden (Verhuur inkomsten, ouders vragen om
input, een vrijwillige bijdrage).

8. Sterrenschool - evaluatie

9. Ouder Tevredenheidsenquête
10. Evaluatie jaarplan 2017
11. Jaarplan 2018
12. Begroting 2018
13. Honden in school
14. Wvttk

Er blijkt een Facebookaccount te zijn van OBS De
Bijenkorf die niet onder ons beheer is. Graag willen
wij dat deze wordt verwijderd, zodat wij eventueel
zelf de keuze kunnen maken voor een
Facebookaccount en ook de berichten hierop
kunnen controleren (i.v.m. privacy etc.).
Het team vindt het jammer dat er nee is gestemd
voor een pilotperiode van de Sterrenschool. Wij
hadden De Sterrenschool graag een kans gegeven
en zagen potentie in deze vorm om vernieuwend
te zijn en nog meer in te spelen op het individuele
kind. Wij vinden dat er meer tijd in de
onderzoeksfase gestoken had kunnen worden om
zo een concreter beeld neer te kunnen zetten. De
communicatie naar ouders, de openheid en
betrokkenheid van ouders hebben wij als zeer
positief ervaren. Wij zien daarom nog veel andere
mogelijkheden om de pluspunten van De Bijenkorf
meer naar buiten te brengen en daarmee
zichtbaar te maken wat ons als school
onderscheid. Er is gesproken over een eventuele
klankbordgroep met ouders waarin de
mogelijkheden worden besproken.
Naar aanleiding van de feedback op de vorige
vragenlijst, zal de enquête eind januari naar beide
ouders/verzorgers worden gestuurd.
aanvullen: groep 1/2 heeft gekozen om met de
leerlijnen van Parnassys te gaan werken en zijn
hiermee gestart.
Punt “toekomst” concretiseren.
Topondernemers toevoegen.
MR is akkoord met de begroting
Dit onderwerp is meer informatief.
De voor- en nadelen zijn besproken.
Hetty heeft besloten met vervroegd pensioen te
gaan. Zij gaat tegelijk met haar man genieten van
het pensioen. Volgend schooljaar zal er een, nog

onbekende, nieuwe directeur gaan starten. Hetty
zal de nieuwe directeur gaan inwerken.
15. Rondvraag
Actiepunten

