Notulen
MR OBS WESTERKIM
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:

Maandag 23 mei 2016
OBS Westerkim
Wendy Voermans, Jette Oonk, Froukje Verburgh, Roos Kosse, Vester Munnecom
(namens de GMR)
Annemiek Klijs

1. Opening en vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. We openen met een rondje voorstellen
2. Ingekomen stukken / lief en leed
Er is een glossy binnen van GVO-HVO. Jette heeft onlangs in de nieuwsbrief gevraagd of er
belangstelling is voor GVO-HVO volgend schooljaar. Hier zijn geen reacties op gekomen.
Linda is getrouwd, Jette gaat weg…
3. Notulen MR, GMR en team
Notulen MR:
- actiepunten ontbreken als apart item
- opmerking bij agendapunt over kindermishandeling: Maike en Roos gaan 1 juni naar
een informatiebijeenkomst over kindermishandeling en huiselijk geweld.
Notulen team
- niet doorgestuurd i.v.m. vermelding formatie; deze wordt vanavond besproken.
- Froukje zal kijken welke notulen ná vanavond dan doorgestuurd kunnen worden
Notulen GMR
- geen opmerkingen over de notulen
- Vester geeft informatie over de GMR, deze wil meer meedenken i.p.v. reageren
- er zijn verschillende werkgroepen gevormd
- zoekende: waar liggen verantwoordelijkheden; MR-en / GMR; meer sparren
- volgen wat er op de verschillende scholen speelt
- agenda’s vóóraf zodat MR-en kunnen reageren
- vraag of MR-en de notulen naar de GMR willen sturen
- op de agenda van de vergadering in juni staat o.a. uitvoering strategisch beleidsplan
(hoe om te gaan met begaafdheid, huisvesting, etc.)
- nieuw functiehuis (van belang voor IB-ers e.d.)
- Wendy vraagt of er op stichtingsniveau gekeken wordt hoe om te gaan met
terugloop leerlingenaantal: Antwoord: zit o.a. in huisvesting; zeker is dat aantal lln
daalt
- volgende mail GMR is belangrijk, deze gaat over het formatieplan
4. Ouderparticipatie
- korte inhoudelijke uitleg voor Vester
- Jette en Linda hebben volgende week een evaluerend gesprek over o.a. de
workouts, daarna komt Jette hier op terug (volgende vergadering)

5. Eindscores Cito groep 8
Het schoolrapport kunnen we nog niet downloaden. De individuele resultaten wel. 9
Leerlingen scoren op adviesniveau, 3 lager en 1 hoger. Om echte conclusies te
trekken hebben we het schoolrapport nodig. Dit wordt op de volgende vergadering
van 4 juli besproken.
6. Groepsindeling en invulling formatie per groep in schooljaar 2016-2017
- groep 1-2
: Linda en Jolande
- groep 2-3
: Ingrid en Carla
- groep 4
: Froukje en Maike
- groep5
: Margret (2 middagen andere taken)
- groep 6
: Jeanette en Roos (2 middagen groep 5-6)
- groep 7-8
: Benthe (ondersteuning door Margret en Maike)
- Marcel is nog afhankelijk van de uren die worden toegekend door het
samenwerkingsverband
- de vragen van Wendy en Annemiek zijn nog niet uitgewerkt, dit bespreken we in de
werkweek (13 t/m 17 juni)
- Jette probeert deze informatie vrijdag, goed onderbouwd, naar ouders te brengen
- Vester vraagt of er nog knelpunten zijn zoals o.a. omgaan met begaafde leerlingen:
Antwoord: we hebben voldoende know how in huis om hier mee om te gaan. Vester
vraagt of deze know how gedeeld wordt binnen het bestuur; Jette meldt dat er
overleg is tussen de IB-ers.
7. Vakantieplanning
Deze wordt goedgekeurd.
8. Vertrek/opvolging Jette
- Wendy en Maike vertegenwoordigen Westerkim in de benoemingsadviescommissie
- afgelopen donderdag is de 1e bijeenkomst geweest waarin vooral de procedure is
besproken
- 3 juni is de volgende bijeenkomst
- 10 juni zullen de eerste gesprekken plaatsvinden
9. Rondvraag en sluiting
- Hoe staat het met Schoolplein 14? We moeten wachten tot de gemeente het
noodlokaal weggehaald heeft. Dan moeten er foto’s gemaakt en opgestuurd worden.

Actiepunten:
Wat
Notulen versturen naar de
GMR
Teamnotulen doorsturen
Agendapunten volgende
vergadering:
- schoolrapport eindcito
- evaluatie ouderparticipatie
Ouders informeren over de
groepsindeling van volgend
schooljaar

Wie
?

Wanneer
?

Froukje
Wendy

Volgende week
Voor de volgende vergadering

Jette

Vrijdag 27 mei

