Agenda MR vergadering

Woensdag 13 juni 2019
19.30-20.45 uur
Aanwezig: Linda Grau( voorzitter MR), Ronald Goosen ( lid namens de
ouders) Scarlett Braat ( Directeur) en Jet Kistemaker
(Leerkracht),Annelies Smits ( bestuurder bovenschools OOH) en Liesbeth Van Der
Esch( voorzitter OR)
1. Opening en mededelingen MR
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 6-mei-19 (bijlage)
4. Ingekomen stukken

Annelies Smits en Liesbeth Van Der Esch zijn bij de
vergadering aanwezig.
goedgekeurd
goedgekeurd
Vakantierooster en vrije dagen voor leerlingen OBS De
Bijenkorf 2019-2020 worden besproken. De datums van
de studiedagen worden per mail aan de MR leden
toegestuurd en kunnen per mail worden
goedgekeurd. Ze worden dan in het rooster
vastgelegd.
OOH Studiedag woensdag 09-10
Studiedag vrijdag 31-01
Studiedag dinsdag 14-04 (derde paasdag)
Studiedag maandag 22-06
Aandachtspunt voor de ouders: De meivakantie 2020
duurt nu niet 2 weken, zoals wij de laatste jaren
gewend waren, maar 1 ½ week. Het vakantierooster
wordt altijd in overleg met het voortgezet onderwijs
gemaakt.

5. GMR terugkoppeling 14-mei-19
6. Werkdruk:
●
●

stand van zaken
inzet werkdrukgelden

Zie notulen GMR
-Groep 8 heeft een heel actief kamp gehad. De
kinderen waren enthousiast en er heerste een
positieve sfeer.
-Groep 8 heeft meegedaan aan Young Impact. Ze
zijn naar De Ahoy geweest voor Young Impact
Celebration.
-Het team is druk bezig met het afnemen van de
Citotoetsen en met het schrijven van de rapporten.
Daarnaast zijn er nog allerlei leuke activiteiten die
plaats zullen gaan vinden.
-De werkdrukgelden schooljaar 2018/2019 zijn in de
formatie destijds meegenomen. Ze zijn ook besteed
aan inzet voor inval leerkrachten tijdens ziekten.
De werkdrukgelden 2019/2020 komt op 18 juni op de
agenda van de teamvergadering. Er wordt door het
team een besluit genomen waar dit geld aan
besteed gaat worden.

7. Huidige bezetting team & stand
van zaken in groepen

8. Formatie 19/20 & nieuwe
leerkrachten

9. Citotoetsen

Doordat er nieuwe leerkrachten en invalkrachten zijn
bijgekomen is de bezetting van de groepen stabiel en
ervaren de kinderen en leerkrachten dit als zeer
positief.
De Formatie is helemaal rond. Op 21 juni wordt de
formatie aan de ouders meegedeeld. Er zijn 3 nieuwe
leerkrachten aangenomen.
Doordat Bovenschoolse ict’er met pensioen gaat
krijgen de ict’ers van eigen school meer tijd om deze
taak op zich te nemen.
Het aantal leerlingen binnen het OOH groeit boven
verwachting.
Met de cito uitslag van groep 8 zitten we boven het
landelijk gemiddelde.

10. Nieuwe methoden:
●
●
●

Taal (Staal)
Engels (Groove)
Sociaal Emotionele
Ontwikkeling (Kwink)

We hebben proeflicenties aangevraagd voor Taal,
Engels en Sociaal emotionele ontwikkeling methode.
Deze methodes worden op dit moment in
verschillende groepen uitgeprobeerd. Daarna wordt
er een keuze gemaakt.
Voor sociaal emotionele ontwikkeling hebben we de
methode Rots en Water. Er is behoefte aan een
methode die ook aansluit bij de leerlijnen van Zien.(
leerlingvolgsysteem)De 2 methodes sluiten goed bij
elkaar aan.

11.
Medezeggenschapsreglement
(bijlage)

Komt terug tijdens de volgende MR vergadering in het
nieuwe schooljaar.

12. Sponsorloop & Vossenjacht
12-jun-19

I.v.m het weer is dit verplaatst naar vrijdag 16 juni.
Evaluatie komt terug op de volgende vergadering.

13. MR schooljaar 19-20

Alle leden zijn tevreden over het verloop van de MR
vergaderingen in 2018-2019. Er zit een positief kritische
en stabiele MR. De intentie is om op dezelfde wijze
door te gaan in het volgend schooljaar.

●
●
●

Evaluatie MR 18-19
Aandachtspunten 19-20
Vergaderdata 19-20

.Het jaarverslag van de evaluatie MR 2017/2018 komt
op de website te staan.
Er komt een nieuwe leerkracht in de MR. Jet
Kistemaker zal stoppen met haar werkzaamheden als
leerkracht in de kleutergroep maar zal nog 1 dag in
de week ondersteuning geven in verschillende
groepen.

Vergaderdata van de MR worden vastgesteld zodra de
data van de GMR -vergaderingen in 2019-2020 bekend zijn
en daarop kunnen worden afgestemd.
14. ALV Oudercommissie 3-jul-19

ALV wordt op 3 juli gehouden van 8.45 uur - 9.30 uur.
Punten die zeker worden besproken zijn:
-Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid
-Verslag MR.

-Begroting en jaarverslag
- Hans Oosterveer ( ouder uit groep 4) neemt de taak
als penningmeester over van Igor van den Hurk.

15. Wvttk/Rondvraag

Annelies:
Er is Belastingcontrole geweest bij het OOH. De uitslag
was positief.
Aandachtspunt:
1. Regelen Ouderbijdragen en overblijfgelden
Op de OBS De Bijenkorf is dit al goed geregeld.
advies: vergoeding overblijfouders zou omhoog
mogen.
2. Uitbetalen overblijfgelden
3. Stichting leergeld krijgt steeds meer verzoeken
vanuit ouders om ouderbijdrage te betalen. Hier wordt

bovenschools en met de directeuren naar gekeken.
Geen rondvragen meer.
21.00 uur: sluiting vergadering.

