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NOTULEN MR OBS WESTERKIM VAN 27 november 2018
Aanwezig: Marlies, Hans, Petra, Ingrid, Roos (notulen)
1. Opening en vaststelling agenda.
- H geeft aan bij ingekomen post iets te willen toevoegen van de gemeente.
2. Notulen van 18 september 2018.
- De actiepunten zijn afgewerkt. De notulen worden goedgekeurd. Ingrid mailt
deze naar de GMR, Roos zet ze op de site.
3. Ingekomen post
- notulen GMR:
R vraagt of het rapport van NCO gebruikt moet of mag worden voor het jaarplan.
P geeft aan dat dit mag, de informatie van dit rapport is vooral van belang als eyeopener bij het vraagstuk van de opbrengsten als je dit vergelijkt met scholen met
dezelfde populatie.
Punt 11 is een aandachtspunt.
- gemeente dongen:
Morgenavond is er een groepsgesprek ouders gemeente Dongen. Dit heeft te
maken met het ontwikkelen van een onderwijsvisie door de gemeente waarbij zij
graag input willen hebben van ouders. M en H gaan hier naar toe. Dit komt op de
volgende vergadering terug.
4. Audit door BRAVOO en komende visitatie van de inspectie.
- Er zijn adviezen gegeven ná de audit welke P meeneemt ter voorbereiding van
Inspectiebezoek. Vooral laten zien waar we mee bezig zijn, ook al zijn we nog niet
klaar. We realiseren ons dat het inspectiebezoek niet positief zal zijn, maar hebben
vertrouwen in de toekomst. Het WMKPO zal nogmaals voor ouders worden uitgezet
op papier met minder vragen. We hopen dat dit meer reacties gaat opleveren.
Het inspectiebezoek zal waarschijnlijk 18 december plaatsvinden.
5. Begroting.
- Deze wordt doorgesproken.
6. Continurooster.
- Het toezicht op het plein gaat nog niet vlekkeloos. Morgen wordt dit besproken in
het team. Mogelijk is het een idee om de leerkrachten volgens een rooster het
eerste kwartier te laten meelopen in toerbeurten. Dit zal vooral in de bovenbouw
meer rust en duidelijkheid kunnen creëren. Het eten zal begeleidt moeten gaan
van een leeractiviteit om tot voldoende lestijd te komen. Ook dit zal morgen met
het team besproken worden.

7. Regelement MR.
- Deze staat in de map MR.
8. Rondvraag:
- geen

Actiepunten:
- Roos zet de notulen van 18 september 2018 op de site.
- Ingrid mailt de MR notulen van 18 september 2018 naar de GMR.
- Hans en Marlies wonen morgen het groepsgesprek voor ouders van de gemeente
Dongen bij.
- Ingrid en Roos: punt voor de volgende vergadering: groepsgesprek voor ouders van de
gemeente Dongen.
- Petra maakt een nieuwe vragenlijst WMKPO voor ouders.

