Notulen 24-05-2018
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman , B.v. Vugt, J.Claassens, L.v.d.Wegen, J.v.Dijk, R.v.Dijk,
P.Heshof, D.d.Vlaming,
Namens directie: L.Breugelmans, K.v.Giessel
Namens de GMR: E.Meijer
Namens OV: A.Braspenning
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agendapunt
opening
Vaststellen agenda
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Verslag directie
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Peuterspeelzaal/Kober

toelichting
J. Claassens opent om 19.35 uur de vergadering.
Bijgekomen punt: Instemming werkdruk
verlichting door pmr
Zie onderstaand punt.

Obo heeft de samenwerking met Kober
opgezegd.
Obo is bezig met het opzetten van ikc’s in alle obo
scholen onder eigen beheer. Met de bedoeling te
komen tot een nauwere vorm van samenwerken
tussen alle instanties die verantwoordelijk zijn
voor de opvang van de kinderen.
De Wingerd heeft hard gewerkt aan de
samenwerking tussen psz van Kober en de school
en zijn hier erg tevreden over. Sommige mensen
van de psz werken ook bij de bso. De
onderwijsassistente is ook in dienst van Kober. De
samenwerking met Kober gaat op de Wingerd
goed.
Mede hierdoor is de instroom van nieuwe
leerlingen erg goed.
De Wingerd heeft aangegeven aan obo dat wij
met Kober verder willen gaan. A. Goossens gaat
hierover met het bestuur in overleg.

actiepunt

De mr heeft grote zorgen over deze overname en
zal dit met grote belangstelling blijven volgen. De
GMR is ook met dit besluit bezig. Zij hebben ook
een brief opgesteld naar het bestuur met daarbij
vragen over het financieel plaatje. Dit besluit is
procedureel niet goed verlopen. Ook hier hebben
ze de nodige vragen over.
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Formatieplan/groepsindeling

Vacatureruimte
Er is 0,9195 fte vacatureruimte. 4 dagen en 1
ochtend.
Deze vacature wordt extern uitgezet.
Er is uitbreiding gegeven aan I. Zij krijgt 4 hele
dagen.
P. heeft nu 0,79fte.
K. heeft nu 0,63 fte.
E. is met zwangerschapsverlof en komt terug een
week voor de herfstvakantie.
We zoeken nog een vervanger voor deze periode.
W. zal deze periode waarschijnlijk voor de klas
staan en gaat daarna met pensioen.
M. zal volgend schooljaar niet terugkomen. De
vraag is of dit voor 4.5 dag is, dit ivm bapo verlof
wat ze normaal heeft.
Er is 0,2 ruimte aan directietaken. Deze wordt
verdeeld over het mt.
In juni zijn de sollicitatiegesprekken.
Werkdrukverlaging
155 euro per leerling. Dit betekent 55000 euro
per jaar. In het team is dit besproken.
Een onderwijsassistente die in alle klassen kan
ondersteunen kwam hier als grootste wens uit.
Een assistente die er de hele week is kost 40000
euro.
15000 euro blijft hier over. Dit geld is voor een
extra leerkracht, waardoor iemand de klas uit kan
om andere taken te doen.
Een dag in de week is 12000 euro.
Het team geeft hiervoor zijn toestemming.
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Rondvraag met directie

Geen vragen.

deel zonder directie 21.20 uur
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Vaststellen
notulen van 1604-2018
SOB bespreken
Data mr volgend
schooljaar

Brainstorm mr
jaarplanning voor
volgend
schooljaar
12

verkeerseducatie
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Verslag GMR, OV
en team
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Rondvraag

R. Van Dijk blijft aan als mr. lid. Aan het team wordt het
nog gevraagd.
Deze wordt goedgekeurd.
De planning van de teamvergaderingen en
studiedagen is nog niet bekend dus is het nog niet
mogelijk om de data te plannen.
Op welke dag mensen in ieder geval niet kunnen:
• R. Van. Dijk niet op donderdag.
• Liefst op wisselende dagen.
• Gmr is altijd op dinsdag.
• Er worden 8 data ingepland.
• Hoe om te gaan met het groeiend leerlingenaantal
• mr handleiding
• ontwikkelingen rond IKC
• Communicatie
• Privacy wetgeving
Een leerling heeft niet zijn praktijkexamen gehaald. Ze
hadden wel allemaal hun theorie gehaald.
Schoolkamp groep 8 is goed verlopen.
Groep 4 was naar de dierentuin Blijdorp.
Groep 5,6 was naar het Archeon.
Zaterdag is er een schoolatletiek finale in Bergen op Zoom.
De ov krijgt vragen over gevaarlijke verkeerssituaties rond
de school.
De verkeersgroep zou uit moeten zoeken of op de
Kalmoesberg een stoep is of een weg.
• Idee: eenrichtingsverkeer van maken.
• Schoolroute beter aangeven.
Dit wordt doorgegeven aan de verkeerscommissie.
30 juni is er een funrun op sportpark Vierhoeven. Willen
jullie dit ophangen.
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Verslagje maken over deze
vergadering voor het Blaadje en
de website
In Breda stadswandeling en uit
eten. Om half 7.
Doorgeven verkeersproblemen
rond de school aan werkgroep

18 juni
24-052018
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Ron van Dijk
Allen
Lianne
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