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NOTULEN MR OBS WESTERKIM VAN 04-06-2019
Aanwezig: Petra, Hans, Marlies, Ingrid, Roos (notulant)

1. Vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld.
2. Notulen van 19-03-2019 worden goedgekeurd. R zet ze op de website en I had ze al naar de
GMR gestuurd.
3. Ingekomen post: De notulen van de GMR. Naar aanleiding hiervan vertellen P en M dat ze naar
een GMR vergadering zijn geweest. Er was geen agendapunt en ze waren er van uitgegaan dat het
over de fusie ging. Het doel van deze vergadering was echter om meer MR leden naar de GMR te
krijgen. De GMR wil graag meer contact met de MRen, wat speelt er zoal? De MRen hebben
aangegeven dat de notulen van de GMR bijna niet gelezen worden omdat ze vol staan met
afkortingen en dergelijke.
4. Het jaarplan is nog niet af. De MR moet deze wel ondertekenen en voor 1 oktober moet het bij
de inspectie ingeleverd worden. P geeft aan dat er geen opmerkelijke dingen in komen. We gaan
vooral op borging zitten. Verder zal er veel aandacht zijn voor de nieuwe mensen en gaan we
verder met technisch lezen. P moet nu een 4 jaren plan maken waarbij de focus voor op de eerste
twee jaren zal liggen. Het derde en vierde jaren zullen wat algemener, voorzichtiger worden
ingevuld. We weten namelijk nog niet hoe alles gaat lopen. Donderdag is er een Daltonvisitatie, 10
september is er weer een audit en rond november komt de inspectie weer. Alle opmerkingen die
hieruit naar voren komen, zullen dan worden meegenomen. We moeten ook laten zien dat we ons
ontwikkelen op ICT gebied. Er wordt o.a. overgestapt op Miloo en we kijken of Gynzy of Snappet
iets voor ons is. Op de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar zal het jaarplan weer op de
agenda staan.
5. De formatie is nog niet helemaal rond. Er lopen nog een aantal vacatures waardoor Petra hier
nog geen definitief plaatje voor kan geven. Er zijn veel opties die ook met de verschillende
leerkrachten besproken zijn. Ook de gezondheid van Maike, waar we ons zorgen over maken, kan
hier een rol in spelen. P wil het liefst een fulltimer voor groep 7, maar de sollicitatie procedure is
nog niet afgerond. Benthe is begonnen met de spoedcursus IB en zal hopelijk snel ondersteuning
kunnen bieden aan Maike. Zij zal haar ook gaan vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. P is
met een sollicitant in gesprek over de invulling bij groep 8 en groep 3-4. Kortom….nog even bezig,
maar het komt goed.

5. Het werkverdelingsplan is een plan dat het team in staat stelt mee te beslissen over taken
binnen de school. Hoewel wij dit eigenlijk altijd al wel samen deden, staat het nu in de nieuwe cao
dat we dit op deze manier met elkaar moeten gaan afspreken. P heeft een presentatie gegeven
waarbij vragen en opmerkingen geplaats konden worden. P gaat nu het plan in concept schrijven
waarna het terug komt in het team om hier een besluit over te nemen. Daarna wordt het gebruikt
om de individuele normjaartaken te maken. Eigenlijk moet dat ook voor 1 augustus gerealiseerd
zijn. Bravoo heeft een computer programma gekocht om dit allemaal netjes uit te rekenen. P zal
alle leerkrachten hierin zetten.
7. Lunchpauze en laatkomers wilde M graag op de agenda. Volgens haar helpen de eventuele
consequenties betreffende de laatkomers niet want ze ziet steeds dezelfde kinderen te laat
komen. Er is een schoolafspraak: de tijd die je te laat komt blijf je na. In groep 1 t/m 4 worden
ouders aangesproken op het te laat komen. In groep 5 t/m 8 de leerlingen. Bovendien moeten de
leerlingen van de bovenbouw bij de derde keer dat ze te laat zijn, in de pauze binnenblijven en
worden de ouders gebeld. De afgelopen maand echter was het ramadan. Kinderen werden vaak ’s
nacht wakker gemaakt om te eten en versliepen zich vervolgens … voor deze kinderen gelde alleen
de regel dat ze de te laat gekomen tijd na schooltijd moesten inhalen.
De lunchpauze zal volgend jaar een probleem worden als er zich geen overblijfouders aanmelden.
Er wordt voorgesteld de vergoeding te verhogen. Vraag blijft of er zich dan wel voldoende ouders
zullen opgeven. Ook het vlak van te voren afmelden is vervelend. Er volgt een discussie over de
betrokkenheid van ouders, hulpouders zijn er eigenlijk altijd te kort. Ook de mogelijkheid voor
vaste, betaalde krachten voor de lunchpauze komt naar voren. Petra zal informeren over de
mogelijkheden hiervan. Duidelijk is wel dat we meer ouderparticipatie willen. Hans geeft aan dat
er ouders wachten op een informatieavond over het plan van aanpak en hoe het er nu voorstaat.
We hebben binnenkort een spelletjes/bedank avond voor ouders. We gaan dit combineren met
het geven van informatie over het plan van aanpak. Petra zal dan tevens proberen om ouders te
stimuleren om “iets” voor school te doen. Dat zal extra inzet vergen van de OV en de leerkrachten.
Marlies neemt dit mee naar de OV zodat ook zij kunnen nadenken over eventuele taken voor
ouders. Deze worden dan verzameld op een formulier. We moeten ouders stimuleren zodat zij
zich geroepen voelen om tenminste één taak op het formulier op zich te nemen.
8. Verkiezingen zijn in principe niet nodig omdat zich, buiten Marc, geen andere ouders hebben
aangemeld voor de MR. Het feit dat Marc niet aanwezig is bij deze vergadering heeft waarschijnlijk
te maken met miscommunicatie. We hopen hem volgend schooljaar te kunnen begroeten als
nieuw MR-lid.
9. Rondvraag:
De eerste vergadering van volgend jaar hebben we gepland op woensdag 11 of 18 september. Dit
hangt af van de diploma-uitreiking van Petra. Deze eerste vergadering zal om 19.30 uur op school
zijn. Hierin zullen dan meteen de overige vergaderingen voor dat jaar worden vastgelegd. We
streven ernaar om de vergadering in de middag te houden, maar dat is ook afhankelijk van de
agenda van Marc.
Roos vraagt of zij het jaarverslag weer zal maken. Hier heeft niemand bezwaar tegen

Actiepunten:
- R. zet de notulen van 19-03-2019 op de website.
- P. maakt de jaarplanning.
- M. neemt lijst voor hulpouders mee naar OV.
- R. maakt het jaarverslag.

Volgende vergadering:
11 of 18 september (ligt even aan de diploma uitreiking van Petra) om 19.30 uur op school.
NEEM JE AGENDA MEE, dan plannen we de rest van de vergaderingen in.

