Notulen MR OBS WESTERKIM
Datum: dinsdag 15 november
Plaats:
obs Westerkim
Aanwezig: Wendy Voermans, Albert van Dam, Roos Kosse en Froukje Verburgh

1. Opening en vaststelling agenda
Geen toevoegingen
2.

Ingekomen stukken / lief en leed
2x VOO update
Themabrief MR nr. 4 en 5
Jaarplan en jaarverslag GMR
Extra data voorlichtings bijeenkomsten over wijziging in de WMS
Infoavand door OPR
Uitnoding gezamenlijke MR en GMR
Voor 10 december doorgeven wie er naar toegaan. Roos gaat in ieder
geval.
Info MR
Scholingsaanbod MR en GMR
Lief en leed
Silvia was blij met de bloemen. Het gaat nog niet goed met haar.

3.

Notulen MR, GMR en team
Geen op of aanmerkingen .
Op de website staat nog steeds Jette haar naam. Albert gaat dit even
veranderen.

4.

Invulling directie
Albert gaat per 1 januari 2 dagen op de springplank werken en 3 dagen
op Westerkim. Naar de invulling wordt nog gekeken.

5.

Ouderparticipatie
Op groep 5 na hebben alle groepen een klassenouder. De koffieochtend
was een succes. Er komt tussen sint en kerst weer een. Hoeft niet perse
met een thema. Wel op tijd aangeven. De oudergesprekken lopen goed.

6.

Overblijf
Mireille gaat stoppen per 1 december. Jolanda van Loon neemt haar taak
over. De strippenkaart blijft.
Froukje regelt bedankje voor Mireille en Albert bespreekt met Maike
over het afscheid met de kinderen op 28 november.

7.

Aanpak tegen ongewenst gedrag van leerlingen.
Er is een concept plan van aanpak gemaakt.
Benthe heeft met de kinderen gesproken. Wat er nu wordt gedaan is:
De weerbaarheid van lln. verhogen. Het pestgedrag aanpakken. Halt les
over groepsdruk. Contour de Twern (jeugdwerk) is ingeschakeld. Deze
komen 3 middagen in de groep. Er zal ook een presentatie voor ouders
komen.

8. Begroting 2017
Het is een concept begroting.
Wendy heeft een paar vragen.
Waarom en niets voor de prestatie box is begroot want daar is geld voor.
Albert denkt dat Bravoo dit geld in de formatie stopt maar weet het niet
zeker en zal het navragen.
Afschrijving apparatuur ICT. Als het nodig is dan komt dit op de begroting
van 2018. Software en licenties is lager dan andere jaren dit komt omdat
er dit jaar geen nieuwe licenties worden aangegaan.
Positief advies van de MR voor deze begroting
9. Rondvraag en sluiting
Zijn er nog agenda punten die voor de komende vergaderingen op de
agenda moeten? Antwoord is nee.
Actiepunten
Wat
Bedankje Mireille
Afscheid Mireille met
de lln. bespreken met
Maike
Opbrengst prestatie
box

Wie
Froukje
Albert

Wanneer
Voor 28 nov.
Voor 28 nov.

Albert

zsm

