DEN BUSSEL
Openbare Basisschool
Paulus Potterplein 2
5171 XJ Kaatsheuvel
Telefoon 0416 – 540520
J. Peters (directeur)
F. v/d Dries (adjunct dir.)

Kaatsheuvel, 12-12-2016

Betreft: Agenda medezeggenschapsraad OBS Den Bussel
Datum: 12-12-2016
Plaats: teamkamer OBS Den Bussel.
Tijd: 20.00 uur

1. Opening
 Met traktatie van Frank. Lekker en bedankt!
 Anja afwezig
2. Ingekomen en uitgaande post: Niets
3. Mededelingen
 Rapporten: Werkgroep is opgestart. Doel: nieuwe opzet van de rapportgesprekken
cyclus. Is er vanuit de oudergeleding iemand die daarin wil mee participeren? Datum
gepland op woensdag 08-02-2017 om 13.30u
4. Mededelingen vanuit de GMR (10 min): geen
 Toelichting Ouderparticipatie: vorige vergadering besproken. Bijeenkomst met de mren lijkt druk bezocht te gaan worden.
5. Notulen 7-11-2016 (5 min)
 Punt 5: stichting Paulus Potterplein. Marloes sluit aan, maar niet als bestuurslid!
6. Jaaragenda MR (5 min)
 Vastgesteld. Anja plaatst deze in googledrive
 Schoolontwikkelingsprofiel wordt geagendeerd op de agenda van februari. Jan
mailt deze alvast rond
 Datzelfde geldt ook voor het Zorgplan. Wordt geagendeerd in februari. Jan mailt
deze rond.
7. Wet Werk en Zekerheid (5 min.)
 Jan legt in het kort de wet werk en zekerheid uit. Deze wet is bedoeld om meer
mensen aan een vaste baan te helpen. Voor het onderwijs is dit zeer
problematisch. Bravoo heeft zitting genomen in het RTC (regionaal Transfer
Centrum). Hier worden vervangers geregeld, waarbij rekening wordt gehouden
met aanstaande verplichtingen. Dit zorgt er voor dat scholen steeds moeilijker
vervangers kunnen regelen. Op school hebben we een stappenplan opgesteld
waarin stapsgewijs staat beschreven hoe we omgaan met vervangingen. In het
uiterste geval kan het betekenen dat groepen kinderen naar huis worden
gestuurd. Het stappenplan is inmiddels naar Bravoo gestuurd en zal zsm in het
team besproken worden.

8. Veiligheids (incl.RI&E) gezondheids-,welzijnsbeleid (10 min)
 Bravoo laat elke 4 jaar een RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) afnemen onder het
personeel. Dat heeft geleid tot een rapport. Jan mailt deze nog door. Punt wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
9. Oudernieuwsbrief (10 min)
 Toelichting resultaten eventueel in relatie met Schoolplan 2016-2017. De
leeropbrengsten moeten we vanuit inspectie, met ouders delen. Daarom hebben we
die in de oudernieuwsbrief beschreven. Jan legt de resultaten uit. In de toekomst zijn
we nog zoekende om deze info meer uit te leggen, zodat de resultaten meer inhoud
krijgen voor de ouders. Een volgende nieuwsbrief eerst even naar MR sturen. Dan
kan er feedback gegeven worden door de MR.
10. Jaarverslag, jaarrekening etc. OBS den Bussel (15 min) zie bijlage
 Presentatie en korte toelichting
Realisatie 2015: N.a.v. gerichte vragen wordt er uitleg gegeven door Jan en Frans
Begroting 2017: N.a.v. gerichte vragen wordt er uitleg gegeven door Jan en Frans
11. Materiële begroting school (15 min)
 Presentatie en korte toelichting: Zie punt 10
12. Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid (15 min) zie bijlage
 Naam in kalender wijzigen ?: MIP (Meerjaren InvesteringsPlan wordt besproken
13. Schoolplan 2016-2017 (30 min)
planning is vertaald naar het jaarplan 2016-2017
 Bespreken van de speerpunten. Vraag aan Anja, waar is het jaarplan 2016-2017. Jan
mailt het jaarplan naar de mr en wordt geagendeerd voor de volgende vergadering!!
Indien tijd over komen de volgende punten ook op de agenda:

14. IKC


Korte update. Een werkgroep van verschillende instellingen (gemeente, Contour de
Twern, wijkteam, bewonerscommissie, Mikz, bibliotheek, school) heeft een analyse
gemaakt. Er wordt nu een vertaling gemaakt naar actiepunten mbt activiteiten rondom
ontwikkeling IKC. Het gaat om kleine zaken in de samenwerking. Er is geen groot
lange termijndoel geformuleerd. Het IKC is een verdere ontwikkeling van de Brede
School en komt als ontwikkelingspunt uit de LEA (Lokale Educatieve Agenda).

15. Vervoersprotocol
 Update Jan feedback team/BVL: Jan zal de gegeven feedback meenemen in de
aanpassingen van het protocol. In de praktijk blijkt dat Den Bussel de enige school is
waar zaken concreet geregeld zijn mbt het vervoer van kinderen op school. De
andere protocollen mbt leerlingenvervoer komen in januari in het team


Protocol hoogbegaafdheid wordt bovenschools geïnitieerd. Plan is te laat naar buiten
gebracht. Jan legt kort het plan uit. Moet in februari van start gaan. Inhoudelijke
punten kunnen naar Frank gestuurd worden. Hij neemt deze mee naar de GMR, waar
dit stuk inhoudelijk moet worden besproken.

16. Rondvraag

Jhon: Volgens het reglement kan een directielid geen zitting hebben in de MR? Dit punt is besproken
bij Bravoo. Uit jurisprudentie blijkt dat dit wel is toegestaan.

Traktatierooster:
 Anja,Marlous,Kurt

