Notulen
MR OBS WESTERKIM
Datum
Plaats
Aanwezig

Dinsdag 14 maart 2017
obs Westerkim
Annemiek Klijs, Albert van Dam, Hans Rams, Froukje Verburgh en Roos Kosse

1. Opening en vaststelling agenda
Welkom en ronde voorstellen voor Hans. Annemiek zit nu in haar derde jaar, dus we
moeten aan het einde van het schooljaar twee vacatures aangeven. Fijn zou zijn om
eventuele verkiezingen nog voor de zomervakantie af te ronden.
Geen punten toegevoegd.

2. Ingekomen stukken / lief en leed
Linda start ná de zomervakantie weer. Maike stopt op 9 juni en 20 november zal zij
weer beginnen
3. Notulen MR, GMR en team
De Teamnotulen worden verzameld en Froukje zal deze doorsturen. Roos zorgt voor
de GMR-notulen.

4. Ouderparticipatie
Woensdag 29 maart is er weer een koffieochtend. De eerste twee waren meer ter
kennismaking. Nu zal het iets meer inhoud hebben. Samen met Ingrid gaat Albert de
kanjertraining aan de orde stellen.
Het vragen van hulpouders voor de sportdag gaat goed.
5. Evaluatie open ochtend / dag en aanmeldingen
Op zaterdag zijn er vier ouderparen geweest, op woensdag niemand. Er is 1
aanmelding.
Kan het anders? Geen open ochtend en iedereen is altijd welkom voor een
rondleiding, of een ochtend meedraaien?
Idee: filmpje van de school op de site en op facebook.
Klasbord is een goede optie om gesprekken op gang te brengen.
6. Culturele week
Deze is van 3 t/m 7 april. Ingrid, Margret en Jeanette zitten in de commissie, het
thema is “feest”. De definitieve invulling komt nog, komende donderdag staat het op
de teamvergadering.
7. Continurooster
Dit kan onderscheidend werken. Voordelen: lln. Blijven in het schoolritme; geen
lange pauze; we zijn eerder klaar; voor werkende ouders is het makkelijker; we zijn
hiermee de eerste school in Dongen. We moeten eerst een enquête uitzetten naar
ouders met informatie over de verschillende modellen. Praktische problemen

moeten worden opgelost: wie verzorgt de pauze; welke keuze maken we i.v.m.
vrijwilligers of financiële bijdrage; verhoging ouderbijdrage: afspraken maken over
NSO.
Volgende week donderdag zorgt Albert voor het uitgaan van de enquête, dit gaat
schriftelijke. Leerkrachten wordt gevraagd dit ook op KB te vermelden.
8. Formatieplan schooljaar 2017-2018
We starten met 107 lln. (Vorig jaar 110). Volgende week dinsdag heeft Albert het
formatiegesprek bij Bravoo. De combinatiemiddagen 5-6 werden dit schooljaar in
eerste instantie vreemd bekeken, maar ouders vinden dat het goed gaat. Kinderen
leren hier weer andere dingen van.
9. Plusklas
Er is een beleid ingevoerd door Bravoo. Onze leerlingen zijn op één na, niet door de
selectie gekomen. Wij hebben zelf voldoende ervaring en starten nu voor onze eigen
kinderen een plusklas. Maike is hiervoor vrij geroosterd.
10. Rondvraag
Geen vragen
Datum volgende vergadering:
Maandag 8 mei (19:30 uur op school)
Datum laatste vergadering:
Dinsdag 27 juni (19:30 uur op school)
Actiepunten:
Wat
GMR-notulen doorsturen
Team-notulen doorsturen
Enquête uitzetten

Wie
Roos
Froukje
Albert

wanneer
zsm
Zsm
Donderdag 23 maart 2017

