agenda

Plaats:

ombs ZieZo

Tijd:
Datum:
Uitgenodigd:

19.30– 21.30
woensdag 14-03-2018
leden MR, directeur

Medezeggenschapsraad ombs ‘ZieZo’

Afmelding: Arnout, Lucia, Cas
Agendapunt

Notulist: Véronique

Toelichting

Besluit/actie

- MR-magazine nr. 1 jan 2018
- MR-actueel nr. 1 jan 2018
- MR-actueel nr. 2 feb 2018
MR-actueel: Bijlage schooltijden was niet compleet.
Natasja heeft informatie over de Schatkaart in Delft,
een bioritme school, die goedgekeurd zijn door de
inspectie. Zij geeft dit aan Dion, zodat hij dit kan
meenemen naar de werkgroep.
- notulen 30-01-2018
Notulen: Vastgesteld
Heidag: geen acties
Alleen de punten behandelen die ook
daadwerkelijk aan de orde zijn gekomen:
- Zie eerder gestuurde stukken
Nascholingsplan: dit loopt per kalenderjaar. We
bespraken het overzicht van 2017. De eenjarige
montessori opleiding is de vernieuwde versie van de
tweejarige. De kwaliteitszorg waar Dion mee bezig is,
is gekozen door OBO.

- blz 13, eisen peuterspeelzaal
- blz 3 actie tegen ouderbijdrage
- zie bijlage over schooltijden

1. Vaststellen agenda
2. Post / mededelingen
5 minuten

3. Notulen
5 minuten
4. acties nav heidag ?
5. Over en vanuit de
directie
20 minuten

- vaststellen

- informeren
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Het budget wat over is, mag niet meegenomen
worden naar het volgende boekjaar.
De eisen voor de nascholing zijn dat het in ieder
geval schoolgerelateerd. Als het leerkrachtenregister
doorgaat, kunnen leerkrachten hun nascholing
daarin zetten.
Jet gaat in 2018 de IB-opleiding doen.
Vervangingsprotocol: Vervangingsproblematiek
wordt groter. Deze leidraad is voor alle OBO-scholen
opgesteld. Iedere school moet hierin zijn eigen
leidraad van maken.
Bij punt f worden de voorbeelden eruit gehaald. Dion
bekijkt op het moment wat de meest wenselijke
oplossing is.
De leidraad is vastgesteld en gaat naar het team.
Dion maakt ook een versie voor naar de ouders toe.
Marap: Dit is nu de eerste evaluatie. Alle blokken
worden even kort doorlopen.
Instroom kinderen, open dagen: leveren te weinig
nieuwe ouders op. Richten op nieuwe kleuters, in
plaats van zij-instromers. Er wordt geopperd om bij
meer ouders bekend te worden door bijvoorbeeld
social media erbij te betrekken.
Personeel: door één langdurige uitval gaat het
verzuimpercentage omhoog. Budgetair maakt dat
voor de school niks uit, maar zitten we wel boven de
normen van OBO.
Digiduif: privacy voor ouders is strakker geregeld,
daardoor krijgt Dion alle ouders die vastlopen met
hun codes om in te loggen. Er is op verschillende
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punten verbetering mogelijk. Daarom worden
alternatieven bekeken.
Begroting: overstap naar een nieuw
schoonmaakbedrijf. Telefonie viel eenmalig over uit:
netwerk is vervangen, evenals de telefoons.
Netwerkkosten: vanwege een virus moest er een
nieuwe server komen, en daarom is het hoger
uitgevallen op de begroting. Tussenschoolse opvang:
omdat het schooljaar niet parallel loopt met het
boekjaar wisselt dit.
Formatie: Dion heeft deze aantal technisch rond. Nog
niet wie in welke groep gaat werken. Silke heeft per
direct formatie ingeleverd, die 7 uren worden wel in
een tijdelijk contract wel ingevuld. Dion wilt een
tijdelijke aanstelling aan Kelly (onderwijsassistent)
geven, zodat de ondersteuning door kan blijven
lopen. Helen Frijters wordt aangetrokken voor 10
weken in de groep van Evy voor een uur per week.
Regina neemt 2 uur voor haar rekening voor de
groep van Ans en Jet tot het einde van het jaar.
Na de meivakantie komt er een tijdelijke aanstelling
beschikbaar voor de 12 uur van Marieke.
Anja gaat per 1 september met pensioen.
Door akkoord over de werkdrukverlichting komt er
ook daadwerkelijk jaarlijks geld naar de scholen. Het
team gaat daarover met elkaar in gesprek hoe dit
geld besteed gaat worden. Dit wordt niet aan de
formatie toegevoegd, maar wordt echt gebruikt voor
werkdrukverlichting.
schoolterrein uitbreiden: Gemeente is niet akkoord.
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6. update van de
commissies
10 minuten

7. Het professioneel statuut

8. Rondvraag met directie
5 minuten
10. Vanuit de GMR:
10 minuten
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Goaltjes willen ze eventueel wel verplaatsen.
Pr: Per 25 mei is er een nieuwe wet van kracht met
betrekking tot privacy. Per foto moeten ouders
toestemming geven voor een foto op social media.
Indien nodig:
- BVL
Verkeersdoolhof komt er aan.
- PR
Open dag 21 maart.
- Passend onderwijs
- Iedere school/bestuur moet een professioneel
statuut hebben per 1-8-2017. Hoe gaat dat bij
ons?
http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/regi
ster/professionele-keten/professionelestandaard-en-professioneel-statuut/
Dion wacht op terugkoppeling van OBO.

- Informeren
- informeren
- informeren

…………….

Voor meer info, volg de link:
http://www.obowbr.nl/organisatie/gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad/
Er zijn twee vacatures voor de oudergeleding.
-

11. Rondvraag zonder
directie
5 minuten
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Actielijst
Wat

Wanneer

Door wie
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