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Kaatsheuvel, 19-09-2016

Betreft: Notulen medezeggenschapsraad OBS Den Bussel
Datum: 19-09-2016 Plaats: teamkamer OBS Den Bussel. Tijd: 20.00 uur

1.Opening
Met traktatie van heerlijke flappen. Bedankt Jan.
.
2. Welkom nieuwe MR leden
Wij wensen Marlous en Kurt alle succes.
3. Notulen 30-05-2016
Punt 5.Ingekomen en uitgaande post:
 Clubkas Campagne Rabobank
Marlous heeft navraag gedaan.
*Het is een stimuleringsfonds dat 4x per jaar een bedrag uit kan keren.
*Je kunt een doel presenteren bij een commissie, het moet een maatschappelijk belang
dienen. Geen commercieel belang.
*Een deel van het bedrag moet je via andere wegen binnenhalen. Zij vullen het bedrag dan
aan. Je krijgt geen geld, maar zij betalen een deel van de rekening.
*Je kunt het hele jaar je doel indienen, zij komen 4x per jaar bijeen. Je kunt 1 x deel nemen.
Omdat Bart-Jan dit vorige keer in heeft gebracht bij de MR vergadering zal Jhon het naar hem
terugkoppelen
Misschien is het een idee om een doel in te dienen dat betrekking heeft op ons 30-jarig
bestaan.
 Protocollen lln vervoer
Voor het vervoer per auto vult iedere ouder elk jaar voor elk kind apart het formulier in.
Auto’s zonder gordels komen niet in aanmerking voor lln vervoer.
De protocollen voor lopen en fietsen worden eerst binnen de werkgroep BVL bekeken.
Jan stuurt het concept alvast naar de MR.
4. Mededelingen
Toekomst Werft.
Er zijn nieuwebouwplannen op dezelfde locatie.
Een sporthal met 3 zalen.
Gemeente heeft contact met de partijen (verenigingen) die nu gebruik maken van de Werft.
Er is een mogelijkheid voor contact met de projectgroep over de eisen voor de nieuwbouw en de
invulling van o.a. de gymlessen tijdens de bouw.
Omdat er weinig respons was van alle partijen is een bijeenkomst afgeblazen en is er telefonisch
contact geweest.
In de loop van 2018 zou de oplevering plaats moeten vinden.

5.Taakverdeling binnen de MR
Jhon wordt unaniem gekozen tot voorzitter.
Mede door zijn ervaring met het voorzitterschap van de OV.
Succes Jhon, we zijn blij dat je het wilt doen.
6. Jaarplan MR
Aanpassingen
Jhon doet navraag bij Jolanda en Edwin over de bespreking van de financiële zaken
7. Jaarverslag MR
Goedgekeurd, Frans zet hem op de site
8. Evaluatie jaarplan Den Bussel 15-16
 Er volgt een korte uitleg van de leerlijn leren-leren, waar wij afgelopen schooljaar mee gestart
zijn.
Dit wordt in de toekomst een verplicht vak net als alle andere schoolvakken.
Wat dat betreft lopen wij al op de zaken vooruit.
De leerkrachten en de lln zijn erg enthousiast.
 Oudergeleding MR geeft aan blij te zijn met het document waarin de afkortingen zijn
opgenomen.
Biedt duidelijkheid.
 Niet alle punten uit het jaarplan zijn afgerond, er wordt nog aan gewerkt en zijn nog voor
verbetering vatbaar.
 Er is sprake van een daling van het lln aantal in de kern Kaatsheuvel
Op den Bussel is het echter stabiel 296 lln
1 op de 4 lln komt naar den Bussel
Men gaat ervan uit dat er op den duur nog 4 scholen overblijven in Kaatsheuvel
 Er komt een aanvulling van 35 tablets
Het is de bedoeling dat de tablets op den duur de boeken gaan vervangen. Alleen is de techniek nog
niet zover. En ook de ontwikkelaars houden hier nog niet genoeg rekening mee. Het vraagt nu 1 MB
per kind en dat is te veel. Het gebruik van de tablets blijft nog veel aandacht vragen.
 Er komt een draadloos netwerk beneden
 Per 10 okt. Gaan wij gebruik maken van VOIP (fungeren als pilotschool van BRAVOO)
 Wij zijn ambitieus, we hebben al veel gedaan maar er blijft ook nog veel te doen over.
We moeten ons blijven realiseren of het qua tijd allemaal haalbaar is (blijft)
9. Voortgang schoolplan 2015-2019
Jan mailt het schoolplan naar Marlous en Kurt

10. GMR
 Notulen GMR
Hierin wordt aangegeven dat de directeur niet de hele vergadering aanwezig hoeft te zijn.
Jan is aanwezig als adviseur en wij vinden dat prettig.
 Het punt bekostiging vluchtelingonderwijs gaat over de vluchtelingen op Droomgaard.
 Frank is lid van de GMR en van de MR den Bussel.
Hij voorziet de GMR van input vanuit onze MR
En beantwoordt vragen van de MR over de notulen van GMR
 GMR komt standaard als punt op onze agenda
 De goedgekeurde MR notulen worden gestuurd naar de secretaris van de GMR

11. Rondvraag
 ARBO risicoanalyse 1x per 4 jaar
 Google drive aanmaken
 MR vergadering van 19/12 wordt verschoven naar 12/12
 Kurt geeft aan dat je bij een combi groep niet de namen kunt zien van alle kinderen.
Als ouders het niet open zetten, kun je ook niets zien.
Frans kijkt met Kurt en koppelt dit terug
Berichtje in ouderinfo over het openzetten van de gegevens door ouders.

Traktatierooster:
Frans,Anja,Frank,Marlous,Kurt

