Notulen 28-03-2017
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman , j. v. dijk, B.v. Vugt, E.v t Hof, J.Claassens, L.v.d.Wegen, , R.v.Dijk
Afwezig met kennisgeving: D.d. Vlaming,

agendapunt
Opening

Extra punten:
De reactie van OBO op onze brief over de begroting.

toelichting
Welkom bij de 4e vergadering van dit schooljaar.

Aanwezig namens directie: K.v.Giessel, L. Breugelmans
Namens de OV: A.Braspenning
Namens de GMR: : R. Blanker
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Vaststellen agenda
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02

Actie/besluit
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Verslag directie

Marap aug. – dec. 2016

Vooruitblik naar het volgend schooljaar
Signaal over minder prettige laatste vergadering wordt besproken.

Studiedag gehad over communicatie.
Er is een energieonderzoek gedaan. Er zijn aanbevelingen uit voorgekomen.
Mogelijkheden voor energiebesparing. bv: zonnepanelen en verbetering van het
binnenklimaat.
Dit komt volgende keer op de vergadering.
Er worden offertes gemaakt bij verschillende schoonmaakbedrijven.
Sollicitatie procedure voor de nieuwe directeur naast Leo is afgerond. De aanstelling
van Karin is door OBO bekrachtigd.
De brief die naar het bestuur gestuurd is namens de mr is door Ad Goossens
ontvangen.
Ad Goossens komt deze vragen persoonlijk toelichten.
Wat wij willen is vergelijkende cijfers en een toelichting over de verschillen.
J. Claassens heeft al een brief teruggestuurd.
Het aantal leerlingen is enorm aan het toenemen. We tellen nu 323 leerlingen op 1
okt. 2017.
De wingerd wil weer gebruik maken van de extra groep. We zijn bezig met de formatie en
groepsverdeling.

Tussentijdse evaluatie.
Zorgsignaal: er zijn 3 zorgsignalen. Deze zijn met het team besproken. Dit is terug te vinden in de
groepsplannen van de betreffende groepen.
21-century skills. Daar zijn we volop mee bezig.
Kwaliteitsgroep van obo kwam kijken en ze waren erg enthousiast over de Wingerd.
Kindrapport wordt momenteel uitgeprobeerd.
VVE traject loopt nog. Voor de doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en kleuters
Er loopt een traject bij 5b. Het coole kikker traject. Om de groepsvorming te bevorderen.

Leo stuurt
het rapport
door

22 mei
wordt Ad
uitgenodigd.
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Rondvraag met directie

Taakverdeling Leo en Karin

Er is een lijst gemaakt met wie wanneer aanwezig is en wie welke taak heeft. .Deze worden
rondgedeeld. Deze opzet is positief ontvangen door de MR leden.

Ouderplatform zou er moeten komen.
We hebben een nieuwe internetverbinding.
We krijgen 4 nieuwe digiborden
Vraag: kinderen met ondersteuningsbehoefte dat wordt steeds meer een last voor leerkrachten?
Ja. De aanvraag van arrangementen is een heel werk. We hebben er nu 9. Ook kinderen zonder
arrangement hebben zorg nodig. Dit is voor de leerkracht erg belastend.
Leerkrachten worden hier zoveel mogelijk mee geholpen.
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Hoe gaat het met de aanschaf digiborden? Heeft De Wingerd/OBO een inkoop procedure? Zijn de
offertes vanuit De Wingerd aangevraagd of samen met andere scholen?
De uitvraag en de aanschaf zijn vanuit De Wingerd gedaan. Er is gekeken naar: wat zijn de beste
borden voor De Wingerd. Er is gekeken naar de beste aanbieder maar niet samen met andere
scholen.
Leswerk is bij DOO besproken. Is het nu naar tevredenheid? Er is een werkgroep voor samengesteld.
De signalen zijn er op alle scholen. Deze terugkoppeling heeft nog niet plaatsgevonden.
Office 365 voor de mr leden? Misschien met licenties van OBO? Armand geeft aan dat het via
school niet kan. We hebben niet genoeg licenties.
Hier komen we in een latere fase op terug.
Karin: graag alle stukken van de mr ook naar Karin sturen.
In de gangen komen allemaal nieuwe hoeken.
Graag op de volgende agenda:
De begroting, personele begroting, de schoolgids en de schoolkalender voor volgend jaar. We
hebben hier instemmingsrecht over.

Deel zonder directie 21.20 uur
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toelichting

Geen mededelingen. De postmap is in inloop.

Meningen over het voorgestelde document:
Het is een heel zakelijk document.
Iedere mr heeft zijn eigen huishoudelijke reglement.
In hoeverre sluit het concept aan zoals we bij De Wingerd hanteren?
Gaan we dit aanpassen naar hier of gaan we datgene wat we hadden opnemen in het andere
stuk?
Voorstel: neem het document nog een keer door, neem over wat we er uit over willen nemen
en maak er een geheel van met het oude document. Personeel gaat hier één document van
maken dmv een deeldocument.

agendapunt
Vaststellen notulen van 13-022017
Mededelingen en post
Voorstel Handleiding
medezeggenschapsraad
bespreken/ doorlopen
bevoegdheden mr

Gmr. Jaarplan 2017 is vastgesteld. Inkoop en aanbestedingsbeleid is vastgesteld.
Spr en leswerk zijn besproken.

Groep 7 heeft de derde prijs gehaald bij het verkeersdoolhof. De verkeersexamens komen er
weer aan.

Sollicitatieprocedure directeur is besproken.
We zijn tevreden met het resultaat maar we zouden in het vervolg eerder geïnformeerd
willen worden over de sollicitatieprocedure.

Verslag GMR, ouders en team

Verkeerseducatie

Rondvraag

Actie/besluit

Sluiting 22.30 uur

Datum

actielijst

Actiepunten en besluitenlijst 2016-2017

28-03-2017

28-03-2017

28-03-2017

28-03-2017

28-03-2017

Verslagje maken over deze vergadering voor de
website
J komt met een voorstel om in een andere setting
bij elkaar te komen.
Rapport energie-onderzoek De Wingerd naar MR
leden sturen
Ad Goossens uitnodigen voor MR vergadering 22
mei
Voorstel maken voor Handleiding
Medezeggenschapsraad De Wingerd op basis van
bestaand en nieuw document.

Volgende vergaderingen:
22 mei
27 juni bijeenkomst in andere setting

JC

wie

Afgesproken om op 27 juni het “MR schooljaar” af te
sluiten met een hapje en een drankje.

besluitenlijst

LB
JC
Personeelsgeleding

