Notulen 23-10-2019
Aanwezig: J. Venne, B.v. Vugt, E.v. Merrienboer, L.v.d.Wegen (secretaris), J. Claassens (voorzitter)
D.Stevens, j.v.Dijk, R.v.Dijk
Afwezig met kennisgeving: J. Gelsing
Afwezig: p. heshof
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer, S. Edam

1.

agendapunt
opening

2
3

Vaststellen agenda
Verslag directie

toelichting
19.33 uur. Kennismaking met Sherida, die namens
de GMR deelneemt aan de mr vergadering.
Er is een toevoeging: RI&E inventarisatie rapport.
6 november is er een landelijke onderwijsstaking.
24 oktober hoort het team hoe het gaat met de
staking. En gaat er een brief uit naar de ouders.
De leerkrachten die staken krijgen gewoon
doorbetaald. Aan het einde van de week weten
we wie er gaan staken.
Iemand van de gemeente was op school om te
praten over de verkeersveiligheid rondom de
school. Deze man was van Beheer verkeergroep.
Hij heeft goede ideeën aangereikt die we gaan
uitvoeren.
1 oktober telden we 352 leerlingen.
We zijn ingeloot voor het schoolfruit voor de
groepen 4 tot en met 8.
We zijn genomineerd voor de werkgevers Award.
Dit is gedaan door Nicole. Hiervoor is op school
gefilmd.
E is naar de a poule. M begint maandag.

actiepunt

Protocol te laat komen is gestart en sommige
ouders hebben een brief gekregen.
Presentatie van ons schoolproject is donderdag 7
november.
Digitaal schoolrapport wordt aangepast in
parnassys.
Er komt een ouderapp, Parro. Hier is serieus voor
gekozen.
Rots en watertraining is gestart.
Subsidie voor schoolplein wordt aangevraagd.
Kober gaat verbouwen. De ruimtes van de
peuterspeelzaal en de opvang worden opgeknapt.
Cultuurwerkgroep heeft een presentatie gegeven
voor obo. Ze waren onder de indruk.
Muziekpresentatie van meneer Ronald om de
harmonie te promoten was een succes.
Er komt nieuw meubilair voor twee groepen en
een nieuwe keuken.
Daltonvisitatie is a.s. dinsdag 29 oktober.
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Schoolplan

Hfst 9.
Obo geeft een aantal beloftes. De Wingerd paste
ze aan aan onze school.
Er worden wat punten genoemd die worden
aangepast.

5.

Wat leeft er onder de
ouders?
Rondvraag met
directie

Er zijn zorgen over de groei van het aantal
leerlingen van de school. Wanneer houdt dit op?
Staat de aanschaf van airco’s op de begroting?
Karin neemt het mee naar het financieel
voortgangsgesprek.
Deze inventarisatie (RI&E) moet om de vier jaar
afgenomen worden.
Dit rapport is doorgenomen door de
preventiemedewerker. Ze neemt de
aandachtspunten met ons door. Er komt een plan
van aanpak met deze aandachtspunten in het
Obo beleidsplan.
De keuze van de preventie medewerkster moet
worden goedgekeurd door gmr en mr. Een punt
van aandacht voor de mr bij de volgende
medewerkster die aangesteld wordt.
De school is vanaf 2004 eigendom van obo. Wij
huren het pand van obo. De mr vraagt zich
daarom af of bepaalde aanpassingen ( bv.
branddeuren) die plaats moeten vinden voor
rekening van de school komen of voor rekening
van de eigenaar, obo dus.
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Risico inventarisatie
rapport

Volgende
vergadering
kan het
schoolplan
worden
goedgekeurd.

Karin neemt
dit mee

Karin neemt
dit mee.
Punt voor
GMR en obo

Karin neemt het mee naar het financieel
voortgangsgesprek.
Eigenlijk vreemd dat een juf de RI&E moet
doornemen. Dit wordt terug meegenomen naar
de gmr en obo. Of dit anders kan.

deel zonder directie. 21.30 uur
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Vaststellen notulen
van 16-09-2019
Verkeerseducatie

14

Verslag GMR, team
en OV

15

Rondvraag

Deze notulen worden goedgekeurd.
Binnenkort komt er een actie rond de school over
zichtbaarheid in het verkeer.
7 november presentatieavond.
De week van 25 november ouder-kind gesprekken
n.a.v. het kindrapport
Kinderboekenweek is weer geweest.
De groepen 1-2 hadden een leuke bosdag.
Er zijn weer crea dagen in november.
geen

Sluiting 21.45 uur
Actiepunten en besluitenlijst 2019-2020
Datum

actielijst

23-102019

Verslagje maken over deze
vergadering

wie

besluitenlijst

Volgende vergaderingen: 3 december, 16 januari, 4 maart, 26 mei en 24 juni.

