Notulen MR 6 februari 2020

Aanwezig: Frank, Debby, Renske, Victor, Lous en Kyra (notulen)

1 Opening: geen bijzonderheden
2 Vaststellen agenda: geen bijzonderheden
3 Verslag vorige vergadering: Lous vertelt dat de eerste bijeenkomst van HB geslaagd was en er komt daarvan
een terugkoppeling naar de werkgroep HB. Er wordt ook even kort verteld dat er ook nog leerkrachten een
scholing doen omtrent rekenonderwijs. Ouders zeggen dat het belangrijk is dit mee te nemen in de nieuwsbrief
richting ouders. Ook krijgt de school een compliment vanuit de ouders over het niet staken en hoe we het tot nu
toe doen met de vervangingen. Lous legt wel uit dat er dan andere dingen blijven liggen die ouders niet zien
m.b.t. bijvoorbeeld haar werkzaamheden of die van Lisette (wanneer zij invallen)
4 Ingekomen post: MR Magazine
5 Mededingen:
- Punten uit de GMR:

•
•

Vakantierooster voor volgende schooljaar is daar vastgesteld.
Frank is geïnteresseerd om in de GMR te gaan.
- Werkgroep Governance:
• Hierin gaan ze bekijken wat de beste bestuursvorm in voor OBO. Lous legt het uit.
• Er is een werkgroep met verschillende mensen uit OBO (2 directeuren, 1 van het
dagelijks bestuur, 1 GMR ouder, 1 van het algemene bestuur en Jan de nieuwe bestuurder
van OBO) die nadenken over een nieuwe bestuursvorm. Hierin worden ze
begeleid/geadviseerd door een overkoepelende organisatie voor openbaar onderwijs.
VOS/ABB. Raad van toezicht moet worden gevormd.
- Groei kleutergroep:

•

We hebben nu een grote kleutergroep. Hierbij is gelukkig ondersteuning door
hulpouders, op verschillende dagdelen en met verschillende functies. Bijv. Bij de inloop
werken met een groepje kinderen. Er komt op 2 dagen een stagiaire tot eind van het
schooljaar die wat dingen uit handen kan nemen van de juf. Juf Inge neemt kinderen van
groep 2 mee voor activiteiten of let op de groep wanneer de juf met groep 2 kinderen wat
extra’s gaat doen.

- Afspraak met de Singel m.b.t. kennismaken MR :
• Debby pakt het op en mailt Evelien van de MR van de Singel.
6 Huisvesting:

Geen nieuws

7 Punt vanuit de jaaragenda:
• Lous heeft een opzet gemaakt met punten die we jaarlijks op bepaalde momenten in
de MR laten terugkomen. Dit was een document vanuit haar oude school die gaat ze nog
verder aanpassen en punten toevoegen of verwijderen zodat hij echt voor de Willem
gebruikt kan worden. Het stukje met stemmen en instemming kan wegegelaten worden.
Alleen de punten per vergadering zijn noodzakelijk.
• Punt PR willen de ouders iedere vergadering even terug laten komen.
8 Rondvraag:

•

Debby: Ze stelt voor om van de ingang naast de kleuters echt een kleuteringang te
maken en de andere deur voor de andere groepen te gebruiken.

