Notulen 11-10-2016
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman , L.v.d.wegen (secretaris), D.d. Vlaming, R. van dijk, B.v. Dijk, E.v t Hof, J.v. Dijk, J.Claassens
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de OV: Afwezig met kennisgeving
Namens de GMR: : R. Blanker
Deel met directie
toelichting
A.kertzman zit deze vergadering voor en heet iedereen welkom.
Eric van t Hof, Jorien van Dijk Johan Claassens en bestaande mr leden stellen zich aan elkaar voor.

03

agendapunt
Opening
Kennismaking met nieuw mr
leden
Vaststellen agenda

04

Vaststellen vergaderdata

15 dec, 13 febr en 28 maart blijven onveranderd. 15 december nemen we een besluit over de
voorgestelde data 22 mei en 27 juni.

01
02

Actie/besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

15 december
nieuwe

datum
vaststellen
voor de
laatste
vergadering
05

Verslag directie

K.v.G is de vervanger van de directeur. Zij gaat nog steeds naar de DOO vergaderingen. Dit zijn de
vergaderingen van alle directeuren samen met het bestuur. Punten vanuit het bestuur waren:
De opbrengsten van de Wingerd zijn goed in vergelijking met andere OBO scholen. Ook de
CITO uitslagen zijn goed; 539,2 gemiddeld.
Binnen de Wingerd is een peuterspeelzaal. OBO zou alle peutergroepen overnemen van
SPR. Dit gaat niet door. Ook KPO gaat deze niet meer overnemen. Dit alles om financiële
redenen. SPR is nu op zoek naar een andere partner voor de overname van de
peuterspeelzaalgroepen.
Het bestuur heeft een aantal niet onderhandelbare doelen waar we mee moeten werken.
Een daarvan is 21st century skills. Deze doelen hebben instemmingsrecht nodig van de mr.
Dit biedt misschien mogelijkheden om deze doelen te omzeilen.
Kurzweil moet in de school geïntegreerd zijn. Dit doen we.
We zijn al ver met onze cultuureducatie. Mede dankzij onze cultuurcoördinatoren en de inbreng van
kunstenaar Iwaz die nu voor het derde en laatste jaar onze school bezoekt. Samen met hem wordt
een leerlijn uitgezet. We zijn een voorbeeldschool voor andere OBO scholen.
We moeten ons richten op communicatie onderling en met leerlingen als doel om te leren.
Quiz scans worden nu ingezet en geanalyseerd.
We zijn aangesloten bij een nieuwe pool voor invallers: CPV. Dit is een flexpool.
Ons leerlingenaantal is gegroeid. We hebben nu 311 leerlingen. We moesten 323 leerlingen
hebben als we in aanmerking wilden komen voor de groeitelling. Dit is gelukt. Tegen de
verwachting van de gemeente Roosendaal in, is er een groei. Dit gaat ten koste van de
Rietgoor en de Lavoor.
We bestaan dit jaar 25 jaar. Vandaar de mooie kalender met schoolgids. We vieren dit
jubileum begin juni met een feestweek. De reünie is 24 juni.
Spaans wordt nu gegeven vanaf groep 4 voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
Verder is er voor kinderen die weerbaarder moeten worden de Rots en watertraining.
Ook gaat de zorg met een groepje leerlingen filosoferen.
Vraag aan de ouders: Wat vinden jullie als ouders wanneer er een kaartenactie wordt

gehouden en er dan ook nog een sponsorloop georganiseerd gaat worden?
De ouders maakt het niet zoveel uit als kinderen en ouders maar bij voorbaat weten waar het geld
voor bestemd is zodat ze er goed hun best voor doen en ouders weten waar hun geld naar toe gaat.
Vraag het ook even aan de OV. (Dit is al gebeurd) Ook de OV geeft geld aan de feestweek.
06

Marap januari – juli/
schoolplan

Na de herfstvakantie 2015 moest er een marap gemaakt worden. In eerste instantie is deze
uitgesteld tot l.B. terug zou komen. Uiteindelijk is deze toch gemaakt maar later dan anders. (maart
2016) De marap is al teruggekoppeld in de vorige vergadering. Het bestuur heeft deze
goedgekeurd. Het bestuur vraagt om een tweede evaluatie. We hebben deze marap pas in maart
gemaakt daarom hoeft deze 2e evaluatie niet. Er wordt weer een nieuwe marap gemaakt.
3 november gaat K.v.G naar het bestuur om over de volgende marap te praten. Dan wordt evaluatie
2 met het bestuur besproken.
Sept tot dec. 2016 is de periode van de volgende marap. Aanbevelingen van de dalton visitatie
worden er in meegenomen. Het kindrapport wordt er in meegenomen, verder communicatie,
keuzetaken en keuzewerk in de onderbouw.

07

Rondvraag met directie

Geen vragen.

deel zonder directie 20.30 uur

01
02

agendapunt
Vaststellen notulen van 23-062016
Vaststellen jaarverslag mr 20152016

toelichting
De datum klopte niet. Verder worden er geen mededelingen gedaan over personen die ziek
zijn, dus deze zinnen worden eruit gehaald.
Ev.t.H: mist de punten waarover gestemd is en hij vindt het jaarverslag vrij summier.
We besluiten een actie en besluitenlijst temaken zodat dit het hele jaar te volgen is.
We zitten nu in rustig vaarwater.
Hoe kunnen we de mr wat levendiger maken? Nu zijn er veel nieuwe leden dat is fijn, dat
geeft weer nieuwe input.
.

Actie/besluit

Er komt een
actie/besluiten
Lijst.

Gevraagd wordt de stukken twee weken voor de vergadering aan te leveren. Hierbij zijn we
afhankelijk van wanneer de stukken ter beschikking komen van het secretariaat van de mr.
Josje maakt een verslag over deze vergadering voor op de site.

03

Voorstel mr jaarplanning

04
05

Aanstellen van een voorzitter en
een plaatsvervangend voorzitter
Mededelingen en post

06

Verslag GMR, ouders en team

Ouder enquête van WMK toevoegen in jan/febr.
,
J. Claassens wordt de nieuwe voorzitter. A.kertzman wordt de plaatsvervangende voorzitter.
Geen bijzonderheden.
Gmr
De opbrengsten van de CITO zijn besproken. Welke zijn rood , welke groen. Dit wordt
OBO breed bekeken. Is een school rood dan kom je in de monitorenstatus; dan kijkt
de inspectie mee.
Managementstatuten worden besproken. AOB ondersteunt hierbij.
Gmr wil met de andere bestuursleden aan tafel.
Vraag: wie controleert het bestuur? Dit wordt uitgezocht door gmr lid.
Cpv heet nu leswerk. Dit is een flexibele invallers pool voor alle scholen.
Een aantal mensen is in dienst van OBO zelf, zijn deze beschikbaar dan gaan ze in de flexpool.
Deze mensen hebben voorrang bij eventuele vacatures binnen OBO.
Fusie van de Stichting peuterspeelzalen. OBO wilde hier graag in meedoen. Maar door allerlei
oorzaken is OBO afgehaakt. Ook KPO heeft zich teruggetrokken. Er komt een andere partij.
Ook daar moet een vinger aan de pols gehouden worden.
Op dit moment is het verzuim binnen de stichting een aandachtspunt.
Het vakantie rooster voor volgend jaar wordt nu bekeken.
Vragenlijst uitgegaan onder het personeel, ouders en leerlingen over sociale
veiligheid. Dit had eigenlijk door een onafhankelijke partij gemoeten. Dit wordt nog
geëvalueerd.
Personeel
Sportdag was erg leuk.
Voorlichtingsbijeenkomsten van de verschillende groepen waren in september.

Gmr lid zoekt
uit wie het
bestuur
controleert

Voorlichtingsbijeenkomsten voor groep 8 voor het voortgezet onderwijs.
Week van de pauzehap is geweest.
Kinderboekenweek is geopend.
Groep 5-6 zijn naar theater geweest.
Groep7- 8 naar een brons gieterij.
OV
Jaarvergadering is geweest.
Organisatie van de Kinderboekenweek en Sinterklaas lopen nu.
De OV is nog op zoek naar nieuwe leden.
07

Verkeerseducatie

Actie lopen en fietsen is binnenkort weer. Er is een 0 meting gedaan. Deze actie wordt vaker
herhaald.

08

Rondvraag

E.v.t.H: Minister Dekker heeft gekozen voor een nieuwe eindtoets vanuit het ministerie. Wat
is jullie mening daarover? Scholen kunnen zelf een keuze maken. De Wingerd heeft ze alle
drie bekeken en heeft gekozen voor de eindtoets CITO.
Dit wordt geëvalueerd binnen het bestuur en dan wordt bekeken of heel OBO dezelfde toets
moet nemen of het zo blijft.

Sluiting om 21.45 uur

Actiepunten en besluitenlijst 2016-2017

Datum

actielijst

wie

11-10-2016

Handleiding medezeggenschapsraad doornemen
voor de volgende vergadering.
Verslagje maken over deze vergadering voor de
website
Foto maken voor de website

iedereen

Wie controleert het bestuur van OBO? Deze
vraag wordt onderzocht.

R. Blanker

11-10-2016
15-12-2016
11-10-2016

Volgende vergaderingen:
15 december
13 februari
28 maart

josje
iedereen

besluitenlijst

