Notulen 16-09-2019
Aanwezig: J. Gelsing, , B.v. Vugt, L.v.d.Wegen (secretaris), J. Claassens (voorzitter) D.Stevens,
j.v.Dijk, R.v.Dijk , N.v.Kalmthout, E.v. Merrienboer
Afwezig met kennisgeving: j.Venne, P. Heshof,
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer
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Agendapunt
Opening
Vaststellen
agenda
Verslag directie

Toelichting.
19.30 uur. Kennismaking met de nieuwe leden.
Geen toevoegingen.
Het schoolplan is Wingerd waardig geschreven vanuit
een format van OBO. Dit schoolplan wordt nog met het
team besproken tijdens de volgende teamvergadering.
Vanwege een bezoek van de inspectie aan OBO is dit
schoolplan al naar de inspectie gegaan.
Het onderzoek van de onderwijsinspectie bij OBO richt
zich op kwaliteitszorg en hoe OBO dat monitort.
Er is ook een daltonhandboek geschreven. In oktober
komt de Dalton visitatie om weer voor 5 jaar een
licentie te verstrekken. Deze visitatie vindt plaats op 29
oktober.
Er wordt aan de ouders van de mr gevraagd om
eventueel bij het oudergesprek aanwezig te zijn.
Het schooljaar is weer goed gestart. Alles was in orde.
Het thema voor dit schooljaar is: zing, dans, lach, leer en
verwonder.
Wij hadden voor de zomervakantie bezoek van de
onderwijsinspectie met als thema passend onderwijs.
We kregen veel complimenten.

Actiepunt.
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Schoolplan

5.

Veiligheidsplan
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Aandachtspunten
MR 2019-2020

We hebben een nieuwe vakleerkracht voor de
gymlessen: Rik van den Broek.
Twee zieke leerkrachten gaan bijna weer aan het werk:
E gaat weer aan de slag en gaat na 6 weken in de a
poule. M. gaat na de herfstvakantie starten in groep 4.
Leerlingenraad is druk bezig. Ze zijn nu bezig met het
onderwerp pesten.
Per 1 december is er een nieuwe bestuurder bij OBO
aangesteld: Jan Veenker.
Nieuwe taalmethode aangeschaft. De leerkrachten zijn
er zeer positief over.
Er is subsidie aangevraagd voor de plaatsing van een
watertappunt op het schoolplein. Ook de Rotary
Roosendaal sponsort onze school met 500 euro.
De voorbereidingen voor de aanvraag van de subsidie
voor het groene schoolplein zijn in volle gang.
Kober: contract voor drie jaar aangegaan. Voorwaarde is
dat ze de boel gaan verbouwen. De peuterspeelzaal en
de aula worden aangepakt.
4 nieuwe teamleden gaan de daltonopleiding volgen.
Er wordt een traplift gebouwd. Dit zijn we wettelijk
verplicht.
Obo geeft aan dat ze bepaalde beloftes doen. Wij zelf
doen ook een aantal beloftes.
Deze beloftes willen we volgende keer nader bekijken.
Karin legt een en ander uit en er worden wat zaken in
het schoolplan veranderd.

Hfst 9 komt
volgende
keer terug
op de
agenda

Vernieuwde meldcode en afwegingskader
kindermishandeling wordt besproken en goedgekeurd.
Dit wordt per item teruggekoppeld naar ouders. Het
staat op de site.
Protocol ongeoorloofd te laat komen. Ook met dit
protocol gaan we akkoord. Dit protocol komt in het
blaadje te staan. We maken het steeds vaker mee dat
kinderen na de tweede bel op school aankomen.
Gaan we in dezelfde vorm verder of blijft de directie er
gewoon de hele vergadering bij? We houden de
vergadering zoals hij was.
Waar kunnen ouders terecht met sommige vragen?
Sommige zaken zijn voor ouders niet duidelijk. Moeten
wij daar als mr actiever in worden?
Is een ideeën bus een idee? Een koffie-uurtje waarbij
ouders binnen kunnen lopen?
Er wordt wat gebrainstormd:
Elke keer in het blaadje een punt aanstippen over wat
leeft bij de ouders. Bv. Engels
We gaan een bus maken voor vragen en ideeën. Ouders
kunnen mailen
Inloop uurtje voor ouders organiseren en kijken of dit
loopt.

Inloop
(koffie)
uurtje voor
ouders
Een punt
wat leeft in
het blaadje
zetten over
wat leeft bij
de ouders
Komt elke
keer terug
als punt bij
mr om te
kijken wat

Dit komt elke keer terug als punt bij mr om te kijken wat
er leeft onder ouders.
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Rondvraag met
directie

er leeft
onder
ouders.
Ideeënbus
maken

Kan er in meerdere klassen een airco komen? Dit kost
heel veel geld.

deel zonder directie. 20.55 uur
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Vaststellen notulen
van 04-06-2019
Verkeerseducatie
Mr jaarverslag 20182019
Verslag GMR, team
en OV

15
Rondvraag
Sluiting 21.15 uur

Geen bijzonderheden
Geen nieuws
Goedgekeurd; wordt op de site geplaatst
Vanuit personeel:
Nieuwe taal en spellingmethode.
Sportdag was weer leuk.
Informatieavonden zijn geweest.
Vanuit GMR:
Nieuw Gmr lid: Sherida Edam.

Geen rondvraag

Actiepunten en besluitenlijst 2019-2020
Datum

actielijst

wie

16-092019
16-092019
16-092019
16-092019

Verslagje maken over deze
vergadering
Inloopuurtje organiseren voor
ouders
Ideeën bus maken

Karin

Een item in het Blaadje zetten
over wat leeft bij de ouders

besluitenlijst

Op site
plaatsen

