Notulen MR vergadering 18 – 06 - 2018
Aanwezig: Ad Nuijten, Jeroen Schoovers, Adriënne Breugelmans, Martijn Sprenkels, Ron
van Meel, Nicole Bol–Hogenes, Jolanda van Tilburg, Karin van de Broek, Esther Bierkens,
Maria Dolphijn, Caroline van Poucke
1. Opening en vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen op de agenda.
2. Vaststellen notulen en actielijst d.d 19 - 03 - 2018
Tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd en daarmee zijn de notulen
goedgekeurd.
De actielijst wordt aangepast.
In de teamvergadering is gevraagd of er leerkrachten aan willen sluiten bij de
opvoering van de Kerstmusical samen met de ouders. Hierop is positief gereageerd.
Een aantal collega’s wil hieraan meedoen, afhankelijk van de tijdsinvestering.
3. E-mail/mededelingen
Notulen ouderraad:
De voorlopige notulen van de ouderraad worden besproken.
Ron heeft een voorlopige opzet gemaakt voor de vergaderdata van de MR voor het
schooljaar 2018-2019. Eenieder bekijkt deze en geeft op-en aanmerkingen door.
24 september 2018
13 november 2018
12 december 2018
16 januari 2019 (indien nodig)

14 maart 2019
20 mei 2019
12 juni 2019
26-6-2019. (etentje)

4. Infoavond OR/MR
Er is een enquête uitgezet onder de ouders om te inventariseren hoe de ouders staan
tegenover een ouderinformatieavond en welke onderwerpen zij graag willen zien.
Er zijn 10 reacties op gekomen.
Er worden verschillende opties besproken. Esther en Nicole gaan samen met 1-2
leden van de ouderraad een werkgroep vormen. Zij nemen contact met Ron op om een
datum vast te leggen in de week van 27 september 2018.
Het onderwerp wordt Social Media
5. Jaarplan
Ad en Caroline maken het jaarplan. Dit wordt in de vergadering van 24-9-2018
besproken.

6. Jaarverslag
Martijn maakt het jaarverslag. Dit wordt in de vergadering van 24-9-2018 besproken.
7. Evaluatie MR
Het afgelopen jaar is door de MR-leden positief ervaren. Er zijn serieuze onderwerpen
besproken.
8. School Ondersteunings Profiel
In het School Ondersteunings Profiel (SOP) staat welke zorg er wordt geboden op
school met betrekking tot passend onderwijs.
Dit document hebben MR leden nog niet ontvangen en wordt doorgestuurd naar de
MR-leden. Graag zo spoedig mogelijk reageren als er op- of aanmerkingen zijn.
9. Evaluatie klachten
Er is dit jaar 1 klacht binnengekomen. Er was een conflict met ouders. Er heeft een
gesprek plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon en de ouders. Zij zijn er niet
uitgekomen, maar blijven wel op school.
10.Inzet middelen
Met inzet middelen worden de werkdrukgelden bedoeld, extra geld wat de scholen
krijgen om de werkdruk te verminderen.
De leerkrachten hebben zelf aan kunnen geven waarvoor zij het geld beschikbaar
willen stellen, daarna is het met de personeelsgeleding van de MR besproken en het
voorstel is het geld als volgt in te zetten:
• Aanstellen van een onderwijsassistent die op vaste tijden in vaste klassen
beschikbaar is met name voor kinderen met een eigen leerlijn
• Aanhouden van de vakdocenten muziek en gym
• Aanstellen van een ICT-er die snel inzetbaar is
• ICT verbeteren. Vanuit OBO is er extra geld beschikbaar gesteld voor ICT. Alle
leerkrachtcomputers zijn vervangen en per jaargroep zijn er 10 laptops/tablets
voor de kinderen beschikbaar gekomen. De oude leerlingcomputers zijn
vervangen door nieuwere.
De oudergeleding vindt het een goede besteding van de werkdrukgelden.
11.Formatie
De formatie wordt besproken.
De planning was, dat de peutergroepen 20 augustus 2018 van start zouden gaan.
Zowel de peutergroepen als de BSO komen in eigen beheer van OBO. De start van de
peutergroepen werd iets te snel ingevoerd, waardoor er zaken over het hoofd
werden gezien. Daarom is er nu besloten gelijk met de opening van de BSO te starten
( verwachting is medio mei)
De start voor de nieuwbouw voor de BSO is in de grote vakantie.

Adriënne Breugelmans gaat stoppen met de MR. Zij gaat vanaf volgend jaar in de
Flexpool (invalpool van OBO)
Ad bedankt haar voor haar inzet van het afgelopen jaar.

Ad bedankt ook alle MR-leden voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Het jaar zal worden afgesloten met een etentje van OR-leden en MR-leden op woensdag
27 juni aanstaande. Tijd en plaats worden nog doorgegeven

Notulant: Caroline van Poucke

