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Maandag 8 mei 2017
obs Westerkim
Annemiek Klijs, Albert van Dam, Froukje Verburgh en Roos Kosse
Hans Rams

1. Opening en vaststelling agenda
Geen punten toegevoegd.
2. Ingekomen stukken / lief en leed
Het postvakje van de MR is verdwenen. Roos zal een nieuwe maken. Er zijn volgens
Albert geen stukken per post binnengekomen.
Voor de geboorte van Madelief gaan wij niets doen, wij vinden dit niet iets voor de
MR. Dit hoort thuis bij het team en de “eigen” groep. Wij doen wel iets bij het
afscheid en aanverwante zaken van MR-leden.
3. Notulen MR, GMR en team
N.a.v. de GMR notulen waarin aangegeven stond dat er problemen waren rondom
Vizyr, komt de vraag naar voren waarom het team niet was ingelicht. Albert geeft aan
dat Vizyr failliet is, maar het nu ondergebracht is bij het onderwijsbureau. De
directeuren waren wel op de hoogte, het bestuur vond het niet noodzakelijk om het
personeel in te lichten. Er zal voor het personeel ook niets veranderen.
4. Ouderparticipatie
De koffieochtend is door 15 ouders bezocht. Albert zou graag meer ouders zien op
deze ochtenden, maar is wel tevreden over het verloop. Bij de sportdag waren er
veel hulpouders. Groep 7/8 had achteraf ook liever twee ouders als begeleiding op
een groep gehad. Als ouders is aangegeven dat het brengen en halen als chaotisch is
ervaren. Vanuit kinderen is een reactie als “eenzijdig spelaanbod” gehoord. We
moeten de sportdag op zich nog evalueren met het team en zullen dit doorgeven.
5. Groepsindeling en invulling formatie per groep in schooljaar 2017-2018
De combinatie 4-6 geeft wel vragen, maar de uitleg is goed onderbouwd.
Geadviseerd wordt om de ouders van deze groepen, direct ná bekendmaking, een
informatieavond aan te bieden. Op deze avond kunnen wij onze goed overdachte
beweegredenen toelichten. De precieze invulling zal dan meer duidelijk zijn en
ouders kunnen hun vragen stellen. Hierdoor creëren wij een open klimaat zodat er
rust en duidelijkheid is.
6. Vakantieplanning
Wij sluiten ons volledig aan bij alle basisscholen van Dongen. Alleen het voortgezet
onderwijs heeft de mei-vakantie één week eerder.

7. Continurooster
De enquête geeft aan dat er verder onderzoek nodig is. Er is een werkgroep
geformeerd bestaande uit Jolanda (overblijf), Hans (ouder) en het MT. Zij gaan de
enquête verder uitwerken, bereiden het uitproberen voor. We zouden het fijn vinden
als beide modellen (continu en 5-daagse-model) uitgeprobeerd kunnen worden. De
werkgroep buigt zich over de praktische invullingen en zullen met een voorstel
komen. Advies is wel ouders hier duidelijk en ruim van te voren over te informeren.
Het uitproberen zal voor ouders praktische problemen kunnen opleveren, waarop zij
dan misschien beter voorbereid zullen zijn. Ook de financiële kant moet goed
bekeken worden. Ná uitproberen zal er wederom een enquête uitgaan.
8. Profilering
Onder leiding van een extern adviseur, zitten we nu in de onderzoeksfase. Ook
ouders worden hierbij betrokken. Er zal een verslag en een advies komen, waar we
volgend schooljaar mee verder gaan. Het traject zal zekere twee jaar duren.
Voorlopig blijft dit dan ook een agendapunt voor de MR.
9. Verkiezingen
Annemiek heeft er drie jaar op zitten en zal zich niet meer herkiesbaar stellen. Hans
is, als invaller voor Wendy, één jaar te lang lid. Wendy heeft haar herkiesbaarheid
een jaar opgeschoven i.v.m. het aanstellen van een nieuwe directeur. Froukje heeft
er vier jaar opzitten en zal zich terugtrekken. Roos heeft nu drie jaar volgemaakt,
maar is bereid in de MR te blijven. Voor Froukje zal vervanging uit het team gevraagd
worden. Voor de beide ouderleden zal Roos een oproep plaatsen in de nieuwsbrief.
Hierin moet staan dat Annemiek zich niet meer herkiesbaar stelt en (hopelijk) Hans
wel. Mochten hier meer ouders op reageren, dan moeten we verkiezingen
organiseren.
10. Rondvraag
Geen vragen
Volgende vergadering: dinsdag 27 juni, 19:30 uur, obs Westerkim.
Actiepunten:
Wat
GMR-notulen doorsturen
Team-notulen doorsturen
Stuk in de nieuwsbrief over
de verkiezingen
Postvakje maken
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Roos
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