Notulen 05-10-2020
Vergadering via Teams.
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, p. Heshof. J. Gelsing
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer
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agendapunt
opening
Vaststellen agenda
Verslag directie

toelichting
19.33 uur
Deze agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
• Er zijn een aantal OBO brede maatregelen
wegens corona:
Geen vrijwilligers in de school, geen
samenkomsten in de teamkamer, geen
kennismakingsgesprekken, geen oudergesprekken.
Uiteindelijk mocht de TSO wel de school in.
Nieuw coronateam met drie directeuren bij OBO.
We handelen naar dingen die veranderen vanuit
het RIVM.
Alle collega’s hebben een formulier gekregen waar
ze met spoed mee getest kunnen worden.
• Opstarten van de 0 groep. Na januari zitten
de kleutergroepen boven de 30 kinderen.
Er ligt een verzoek om een noodlokaal neer
te zetten. Bestuur gaat in gesprek met de
gemeente.
Architect is al aan het denken in mogelijkheden om
2 lokalen te bouwen.
Marjolein is de 0 groep op poten aan het zetten.
• De oudergesprekken waren leuk, er was
niet veel animo voor. Alleen groep 3 was
drukker.
• Groene schoolplein gaat steeds verder. Na
herfstvakantie wordt groen aangeplant. En

actiepunt
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Jaarplan 2020-2021

5.

Voortgang enquête
continurooster
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Wat leeft er onder de
ouders?
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Rondvraag met
directie
Deel met directie 20.26 uur
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Vaststellen notulen
van 08-09-2020
Verkeerseducatie

er is een buitenlokaal. Er komt ook een
buitenpodium.
• Vruchtbare studiedag gehad.
• Ontwikkelingen tot juniorcollege lopen
voorspoedig. Samenwerking met alle
middelbare scholen.
• Ict: 85 chroomboekjes worden
aangeschaft. De computereilanden
verdwijnen. Aula wordt aangepakt.
Dit is eigenlijk de Marap. Die is vorige keer al aan
bod geweest. Er waren geen vragen meer over.
Er is een enquête uitgezet. Al 60% is beantwoord.
Ouders die het niet ontvangen hebben, krijgen het
op papier. Tot vrijdag kan dit nog ingevuld worden.
De uitkomst wordt met mt en team besproken. De
volgende mr vergadering komt het terug op de
agenda van de mr
Ouders hebben een infogesprek gehad. Er bleek
niet zoveel behoefte aan te zijn. Gemiddeld 4/5
ouders per klas. Het was goed dat ouders dit
signaal afgegeven hebben.
Mensen hebben het over 95 euro kosten voor het
continurooster. Besteed je dat alleen aan
vrijwilligers? Mensen gaan hier vragen over stellen.
De vrijwilligers krijgen hier 9 euro per keer voor.
Samen met iemand die professioneel is. Dit bedrag
is overgenomen van andere OBO scholen. (Ziezo,
Wending)
Is er nog nagevraagd hoe ze het in Etten leur op de
Daltonschool doen? Ja hier is over gesproken.
Leerkrachten vangen daar zelf de kinderen op. Zij
hebben geen pauze.
Waarom wordt er geen digitaal onderwijs gegeven
als een leerkracht in quarantaine moet? Ze zijn
nooit 2 weken thuis, we gaan dit verdelen.
Leerlingen krijgen allemaal het takenblad en de
materialen mee naar huis. We hebben een
protocol liggen voor als er leerkrachten thuis
moeten blijven.
Graag een pasfoto naar Lianne mailen voor de
website.
Geen opmerkingen.
De school heeft het Brabants verkeers
veiligheidslabel 2019/2020 behaald. Kinderen zijn

een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks
zijn in Nederland honderden kinderen
betrokken bij verkeersongevallen. Daarom
moeten zij leren veilig aan het verkeer deel te

Agendapunt
van
november

nemen. Om verkeerseducatie op scholen te
stimuleren en een hoge kwaliteit te
waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het
leven geroepen: het Brabants
VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het
beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een
school zich inzet voor verkeerseducatie en veiligheid rond de school. Dit label is hét bewijs
dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt
van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen
verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met
praktische oefeningen. Verder is er aandacht
voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar
school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn
(verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij
verkeerseducatie. Het streven is NUL
Verkeersdoden in Brabant!
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Verslag GMR, team
en OV

Vanuit T\team:
Na de vakantie zijn de eerste ouder-kind
gesprekken.
Sportdag was weer een succes.
Juf margriet neemt 30 oktober afscheid.
Vanuit GMR:
Directeur die lid was van GMR heeft zich na overleg
met bestuurder teruggetrokken als PGMR lid.
Bestuurder acht het niet wenselijk dat er
directeuren ( adjunct- of plv,- directeuren in de
PGMR zitten. Directeuren worden geacht de stem
van het bestuur te vertegenwoordigen. Deze
directeur zal nu bestuurder gaan assisteren bij GMR
gerelateerde werkzaamheden.
De aangescherpte koers is doorgenomen en daarbij
is opgemerkt dat we ondertussen bijna in jaar 2
zitten van plan 2020-2024. Er worden nu veel zaken
tegelijk bekeken/aangepakt, het betreft een grote
som geld vanuit de reserves en de GMR uit zorgen
over de beheers omgeving. De GMR zou graag de
projectvoorstellen, die uitvoering van het koersplan
zouden zijn, bespreken alvorens de
implementatiefase ingezet is.
De nieuwe financiële structuur is medegedeeld en
door bestuur besproken met DOO. De GMR hecht
aan “eigenaarschap” en verantwoordelijkheid van
de scholen. Er dienen dan wel randvoorwaarden op
bestuursniveau te zijn en goedkeuring van
schoolplannen of investeringsvoorstellen dienen
dan in bovenschools beleid omvat te worden. Dat

zorgt voor professionele sturing en voorkomt
willekeur. Hierop zijn dan medezeggenschap en
toezicht van toepassing.
De luchtkwaliteit is op alle scholen gemeten, de
uitslagen hiervan zijn bekend bij het bestuur.
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Rondvraag

Waarom mogen er van OBO geen gesprekken
plaatsvinden op school. (Dit was niet door het RIVM
gezegd) het team baalt hiervan.
Het is een bestuursbesluit dat er geen ouders in
school mogen en er geen digitale lessen gegeven
worden.

Sluiting 20.56 uur
Actiepunten en besluitenlijst 2020-2021
Datum

actielijst
Verslagje maken over deze
vergadering

wie

besluitenlijst

