Notulen
MR OBS WESTERKIM
Datum:
Maandag 3 oktober 2016
Plaats:
OBS Westerkim
Aanwezig:
Wendy Voermans, Albert van Dam, Froukje Verburgh, Annemiek Klijs, Roos Kosse
1. Opening en vaststelling agenda
Wendy heeft twee punten aan de agenda toegevoegd. (punten 9 en 12)
2. Ingekomen stukken / lief en leed
Mail: notulen GMR, VOO informatiebijeenkomst.
Post: VOO cursusoverzicht
3. Notulen MR, GMR en team
Notulen MR:
- Roos zal deze doorsturen
Notulen team
- nog niet verstuurd, Froukje houdt dit in de gaten
4. Evaluatie informatieavond ouders/leerlingen
De informatieavond van de groepen 1 t/m 3 was minder goed bezocht
De informatieavond van de groepen 4 t/m 8 was beter bezocht en als positief
ervaren.
Wat kunnen we doen om meer ouders te bereiken?
Volgend jaar misschien aan het begin van de dag een inloopuur?
5. Ouderparticipatie
Binnenkort gaan de vragenlijsten voor de eerste 10 minutengesprekken weer mee.
De eerste klassenpost is verstuurd en we willen koffieochtenden organiseren
6. Nieuwe schoolplein
Voor het einde van dit kalenderjaar wordt het noodgebouw opgeruimd. Het hek zal
dan verplaatst worden omdat dit gedeeltelijk van de gemeente is. Misschien kunnen
we met behulp van de Jantje Beton actie hier een invulling voor bedenken.
7. Overblijf
Het aantal kinderen dat overblijft neemt af. Er zijn nog enkele onduidelijkheden over
de betaling en de werking van de strippenkaart. In de praktijk blijkt dit nog niet
allemaal soepel te verlopen en zijn er voor ouders onduidelijkheden en rekeningen
die oplopen waardoor de bedragen hoog worden. Albert zal hier navraag naar doen.
8. Aanpak tegen pesten
Er is op school een pestprotocol. Deze werkt goed wanneer leerkrachten en ouders
hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Leerkrachten nemen contact op met
ouders bij signalering, maar ook ouders melden bij de leerkrachten. Vervolgens
worden de stappen gezet volgens het protocol.
Aan het begin van het schooljaar werken alle groepen met “Goed van Start”. Dit
procesmatig programma duurt ongeveer 6 weken. Dan zijn er in elke groep
gezamenlijk regels opgesteld.
Berichten op facebook nodigen uit tot gesprekken die een negatieve sfeer
verspreiden. Dit is jammer en maakt agendapunt 9 lastig. Belangrijk is niet alleen te
werken volgens het pestprotocol, maar dit ook meer naar ouders te communiceren.
Het is soms niet duidelijk voor ouders dat er hard wordt gewerkt aan
gedragsproblemen en het informeren hierover kan dan helderheid bieden.

9. Promoten van de school
We proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van facebook. Instagram en
snapchat zijn niet onze doelgroepen. Foto’s op de site per groep is nog een optie. Dit
zal Albert met Marcel bespreken. Maar ook bij het promoten van de school is het
vooral belangrijk onze ouders (ambassadeurs) van informatie te voorzien over allerlei
activiteiten van de groep.
Verder maken we stukjes voor het weekblad als daar aanleiding toe is. Roos zal na
het bezoek van groep 6 aan de Volckaert, een stukje schrijven waarin alle bezoeken
van dit schooljaar genoemd worden.
Een interview met de nieuwe directeur is ook een optie om de media mee te
benaderen.
10. Informatiedagen nieuwe leerlingen januari 2017
Er is dit schooljaar nog geen PR vergadering geweest. De opzet blijft in principe
hetzelfde. Woensdag 18 januari is de open ochtend van de school in bedrijf en
zaterdag 21 januari is de informatieochtend. De flyers zijn handig, makkelijk uit te
delen. De posters kregen wat aandachtspuntjes; te klein, de tekening was geen “eye
catcher”, de tekst was moeilijk te lezen.
11. Begroting 2017
Dit is nog te vroeg en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
12. Wifi
Mochten we willen gaan werken met tablets , zal wifi een rol gaan spelen. Belangrijk
hierbij is een goed plan waarbij de mogelijkheden en de financiën in kaart gebracht
moeten worden.
13. Vergaderdata MR dit schooljaar
De volgende vergaderingen zijn gepland op:
- dinsdag 15 november
- maandag 16 januari
- dinsdag 14 maart
- maandag 8 mei
- dinsdag 27 juni
De vergaderingen zullen op school plaatsvinden en om 19:30 uur starten.
14. Rondvraag en sluiting
Geen vragen
Actiepunten:
Wat
Mail doorsturen (o.a. GMR
notulen en info VOO
Teamnotulen doorsturen
Navraag over de betaling en de
werking van de strippenkaart
van de overblijf
Stukje schrijven over het
bezoek aan de Volckaert
Ouders groep 7-8 informeren
over over de aanpak tegen
pesten/ongewenst gedrag,
verbeteren onderlinge sfeer
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