Notulen
MR OBS WESTERKIM
Datum
Plaats
Aanwezig

maandag 23 november 2015
obs Westerkim
Wendy Voermans, Annemiek Klijs, Jette Oonk, Roos Kosse, Froukje Verburgh
Vanuit de OV Juliette en Aynur

1. Opening en vaststelling agenda
Geen punten toegevoegd.

2. Ingekomen stukken / lief en leed
Via de mail zijn is er een themabrief van VOO binnen gekomen.
Mr 2 en mr 3 en 2x het blad school.
De themabrief stuurt Roos door naar iedereen van de MR.
3. Notulen MR, GMR en team
Nav de notulen: het schoolplan moet wel door het bestuur worden goedgekeurd.
Verder geen opmerkingen of aanvullingen.
GMR :in het schooljaar 2015-2016 wordt er een auditgroep opgericht, die scholen
bezoekt en een rapport opstelt over de kwaliteit van het onderwijs. Alle directeuren
hebben 15 dec. hier een studiedag over. Wordt vervolgd.
De GMR wil graag van alle MR’s het jaarverslag. Wendy geeft aan dat wij als MR
hebben besloten om geen jaarverslag meer te maken. Ze geeft ook de vergaderdata
door.
Ons emailadres is mr@obswesterkim.nl
Teamnotulen geen opmerkingen.

4. Meldplicht kindermishandeling
Dit stuk is 2 en een half jaar geleden gemaakt. Het stuk moet maar er is nog niet
meegewerkt. De werkwijze is niet anders dan dat we nu doen. De stappen kunnen
wel in een andere volgorde worden gedaan.
Binnen Bravoo is geen scholing over deze meldplicht. Annemiek denkt er over na of
zij een info/scholingsavond over meldcode kindermishandeling voor ons team kan
geven.
5. Ouderparticipatie
Stuk is duidelijk. Wel heel theoretisch .Burgerschap is de bijlage.
De uitwerking staat in het jaarplan. (Concretisering Jette) .
Er zijn al veel voorbeelden te zien op school zoals:
De 10 minuten gesprekken met de ouderbrief erbij.
Bij bv Sint ook naar buiten treden is een initiatief van ouders (chocomelk etc tijdens
het pyjamazingen)
Tijdens de boekenmarkt broodjes en koffie verkopen.
Ouderparticipatie op de agenda blijven houden.

6. Informatiedagen januari 2016
1e aanzet is gemaakt voor de poster en flyer. Jette is bezig met een spandoek voor de
Middellaan. Ouders uit de onderbouw willen ook meehelpen/werken.
Ook poster ophangen bij bv. Pukkemuk en Haasje over. Bij Vermeulen schoenen. Bij
deze zaken bv aangeven als de poster bij jullie kan hangen dan vermelden wij jullie
naam in de nieuwsbrief.
Voor de open dag een duidelijke route aangeven zodat de ouders alles kunnen zien.
Leerlingen duidelijk zichtbaar in de hal die info over de school kunnen geven.
Voor de volgende open dag in 2017 iets bedenken hoe we nog meer
naamsbekendheid kunnen krijgen. Bv met lokale partners. Op zoek naar bedrijven die
willen adverteren etc. Jette neemt dit mee naar de Pr groep.
7. Begroting
Is nog niet vastgesteld. Ook nog niet besproken met bestuur.
Er is een tekort. Er wordt wat gebrainstormd over waar je op zou kunnen bezuinigen.
Bv het in de was zetten van de lokalen. Wat kun je doen met de lege lokalen. We
komen er nog op terug.
8. Bezoek Inspectie
Tijdens het uitwerken van de notulen is de inspecteur geweest. We hebben op alle
punten voldoende gescoord. Waar we allemaal heel blij mee zijn.
9. Rondvrag
Annemiek: Contact met John Flora over groen in de school vindt in januari plaats.
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