MR NOTULEN
18 januari 2016

Aanwezig
Notulen
Gasten
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:
:

Arthur, Joyce, Monique, Muriël, Nynke
Joyce
Inger Bonhof
20.00 - 22.30 uur
Verlengde Fortlaan

AGENDA
1.

Opening
Arthur opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Installatie Muriël Zantinge als nieuw lid
Muriël wordt geïnstalleerd als nieuw lid (personeelsgeleding) en van harte welkom geheten.

3.

Vaststelling agenda
Agenda item 8 (uitgangspunten formatieplan), agenda item 9 (update werkgroepen) en agenda
item 10 (financiële situatie school (begroting 2016 en resultaat 2015)) worden doorgeschoven
naar de volgende vergadering in maart. Voor het overige wordt de agenda wordt vastgesteld
conform de concept agenda zoals gecirculeerd voor de vergadering.

4.

Vaststelling notulen vergadering 26 november 2015
De notulen van de vergadering van 26 november 2015 worden vastgesteld met enkele kleine
wijzigingen.

5.

Actiepunten vergadering 26 november 2015
-

6.

DeMR vergaderdata en notulen zullen op de website worden geplaatst.
Het PO/VO memorandum zal door Muriël worden bekeken om te zien of de leesbaarheid kan
worden verbeterd.
Monique, Muriël een Joyce gaan werken aan een plan van aanpak inzake de rapportage
momenten richting de ouders.
Het beleid inzake de bevoegdheid van het geven van gymlessen is verduidelijkt.

Mededelingen van de directeur - Inger
Tijdens de studiedag op 4 januari is er gesproken over de uitkomst van de diverse enquêtes
gehouden onder de leerkrachten, ouders en kinderen. Onder andere is er gesproken over de
kernwaarden van de OBS Emma (diverse beleidstukken hadden diverse kernwaarden). Dit wordt
nader uitgewerkt en zal aan de MR/ouders worden gecommuniceeerd als er meer duidelijkheid
hierover is.

Jules van Brecht zal tijdens de volgende vergadering aanwezig zijn ten einde komende
veranderingen in de organisatiestructuur aan te kondigen.
De kleutergroepen hebben inmiddels een nieuw speeltoestel.
OBS Emma heeft een muzieksubsidie aangevraagd bij de overheid (EUR 20.000 voor 3 jaar) voor
het geven van muzieklessen in samenwerking met de Gooische muziekschool.
De Science4Kids klassen zullen nogmaals worden aangeboden voor een nieuwe groep kinderen.
Inger geeft aan ook te bekijken of er subsidiemogelijkheden zijn omtrent technieklessen op
school.
De MR geeft aan dat op termijn het goed zou zijn om het beleid inzake de financiëring van de
school te verduidelijken.
7.

Voorstel besteding gelden Unita – Inger
Inger geeft een inventarisatie van het aantal kinderen dat in diverse groepen vallen:
- 37 kinderen vallen op dit moment in de ++ groep;
- 8 kinderen vallen nog in de rugzakregeling;
- 18 kinderen vallen onder een MDO regeling;
- Daarnaast zijn er een aantal kinderen met dyslexie (19), dyscalculie (1), leesprotocol (20).
Inger geeft aan dat zij met Nathalie van Kordelaar bezig is met beleid om er voor te zorgen dat
binnen de klassen op de diverse niveaus onderwijs kan worden gegeven. Dit beleid zal op korte
termijn aan de MR worden voorgelegd.

8.

Update continuerooster - Inger
Jelmer de Wilde heeft een presentatie aan het team gegeven. Bekeken moet worden of er over
de werktijden/roosterwijziging advies moet worden gevraagd. ACTIE: Joyce zal uitzoeken of
dergelijke wijzigingen adviesplichting zijn.

9.

Update verhuizing Opmaat –Arthur
Eind januari zal de stuurgroep samen zitten met de nieuwe wethouder van onderwijs. Verder is
het wachten op de uitkomst van de bezwaarprocedure die door de buurt is ingesteld.

10.

Feedback GMR – Jeanette
Jeannette is niet aanwezig, maar heeft schriftelijk aangegeven dat er geen bijzonderheden zijn.

11.

Update communicatie – Monique/Joyce
Geen verdere update.

12.

Rondvraag
Naar aanleiding van vragen vanuit de MR geeft Inger toelichting op de wisselingen in groep 4a en
6 (Aljo/Muriël). De MR constateert dat de communicatie inzake de wisseling niet optimaal was en
verzoekt Inger om nader te kijken naar het beleid inzake communicatie omtrent deze zaken.

Daar er geen overige vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering.

Actiepunten
1.
Joyce: opstellen concept jaarverslag MR 2014-2105 en finaliseren voor plaasting op website van
jaarplan 2015-2016.
2.
Joyce: uitzoeken of roosterwijzigingen adviesplichting zijn.
3.
Inger: beleid inzake ++ en andere categorien leerlingen met een bijzondere onderwijs /
ontwikkelingsbehoefte.
4.
Inger: beleid inzake communicatie.

