Notulen 18-09-2018
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, A. Kertzman (voorzitter) , B.v. Vugt, L.v.d.Wegen (secretaris),
J.v.Dijk, P.Heshof, D.d.Vlaming, R.v. dijk.
Afwezig met kennisgeving: J.Claassens
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer
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agendapunt
opening
Vaststellen
agenda
Verslag directie

toelichting
Armand opent de vergadering om 19.30 uur.
Er zijn wat overlappingen.
•
•

•
•

•

•

De schoolgids is kritisch bekeken. Vanwege de
privacy wetgeving is het moeilijker om foto’s te
plaatsen. We worden hierdoor erg belemmerd.
De zonnepanelen zijn geplaatst. In de aula hangt
een display. Deze zonnepanelen zijn op 3
september officieel geopend in het bijzijn van de
wethouder en het bestuur.
Veel energie heeft het probleem met de Kober
gekost. Gelukkig is alles bij het oude gebleven.
De Info avonden zijn geweest, deze zijn goed
bezocht. Er was ook een voorlichtingsavond voor
het voortgezet onderwijs.
De gelden voor werkdrukverlaging worden goed
benut. De gelden zijn ingezet voor twee
onderwijsassistentes, en twee leerkrachten die
tijd hebben voor extra ondersteuning.
Het leerlingenaantal op 1 oktober 2017 was 327
leerlingen Op 1 oktober 2018 zal dit 339
leerlingen bedragen. Dus een flinke groei ten
opzichte van vorig jaar.

actiepunt

•

Een buurtbewoner heeft geklaagd over auto’s die
op zijn oprit staan. Hij heeft zelfs contact hierover
met de politie gehad.
De verkeerswerkgroep is er volop mee bezig.
• Dit jaar wordt er voor 2 kleutergroepen nieuw
meubilair aangeschaft. Volgend jaar gaan we
weer verder met de volgende 2 kleutergroepen.
En zo verder tot alles is vernieuwd.
Ruimte voor logopedie, zorg, administratie, directie
en kantoor Peter worden ook opgeknapt.
• Via WMK is er een tevredenheidsonderzoek
uitgezet onder de ouders.
En een WMK beroepsscholing voor collega’s.
• Er komt een staking voor de directeuren.
• Dit jaar gaan we geen nieuwe dingen opzetten
maar dingen verbeteren. Bv. Instructiemodel.
Takenbladen worden opnieuw bekeken. Het team gaat
een cursus autisme volgen tijdens een studiedag.
• A.s. Zondag Roosendaals treffen. Hier doen we
als school aan mee. (samen met alle OBO
scholen)
• De facturen van de OV worden weer met de post
verstuurd omdat gegevens van verschillende
kinderen niet met de OV gedeeld mogen worden.
• De daltonopleiding wordt gevolgd door 3
leerkrachten. En een leerkracht volgt de opleiding
voor dalton coördinator.
• We hebben een mt team. Josje voor de
bovenbouw, Sonja voor de onderbouw. Petra en
Josje hebben ieder een dag voor directie taken.
• Elke klas heeft een klassenproject en er komt een
zomerfeest.
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Marap jan. - juli
2018

5.

Ontwikkelingen
rond IKC

6

Privacy wetgeving

Zie verslag directie hierboven.
De leerlingenraad gaat vanaf deze week van start. Twee
leerlingen per groep komen in deze raad, vanaf groep 6.
Het kindrapport wordt 2x per jaar gemaakt. In november
komt er een kind-oudergesprek. Bij het voorlopig
adviesgesprek voortgezet onderwijs zit de leerling er
voortaan ook bij.
Als school mogen we voor nu zelf beslissen. Zijn we op
deze manier tevreden dan mogen we het zo voorzetten
met Kober.
Deze wetgeving is heel lastig. Het is heel complex. Er is
een lijst meegegaan waar ouders toestemming hebben
gegeven voor allerlei zaken .Het is nu heel moeilijk om bv.
foto's op een site te zetten omdat er in elke groep
kinderen zitten die er niet op mogen staan. Bij OBO is een
avg coördinator aangesteld. De school is
verantwoordelijk voor zijn eigen privacy regels.

7

Hoe om te gaan
met groeiend
leerlingenaantal
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Rondvraag met
directie

Er staan nog 26 leerlingen op de lijst die dit jaar 4 jaar
worden. We houden het kritisch in de gaten of de
groepen niet te groot worden. Anders wordt er bekeken
of er een extra kleutergroep opgestart kan worden.
Wie is de coördinator van de hoofdluizen? Dit is Willem
en na de herfstvakantie Eefje.

deel zonder directie. 20.30 uur
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Vaststellen notulen
van 24 mei 2018
Voorstel mr
jaarplanning 20182019

Deze worden onveranderd goedgekeurd.

Jaaroverzicht mr
2017-2018
Verandering datum
22 mei
verkeerseducatie

Het jaaroverzicht wordt goedgekeurd en zal op de
site geplaatst worden.
Dit wordt 4 juni

Verslag GMR en
team

Rondvraag

Jaarplan kan eraf. Dit staat al in de marap en is
besproken.

De verkeerswerkgroep is bezig met het
voorbereiden van een actie om ouders met auto’s
erop te wijzen dat ze zich goed gedragen rondom de
school.
Team:
Info avonden zijn goed verlopen.
Sportdag was leuk.
Zonnepanelen zijn geopend.
Willem neemt voor de herfstvakantie afscheid van
zijn leerlingen.
GMR is nog niet bijeen geweest
Geen rondvraag.

Sluiting 21.10 uur
Actiepunten en besluitenlijst 2018-2019
Datum

actielijst

wie

18-092018

Verslagje maken over deze
vergadering

R. van dijk

besluitenlijst

Volgende vergaderingen: 31-10, 11-12, 41-01, 26-02, 8-04, 4 -06 en 18 -06

