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Medezeggenschapsraad
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Openbare Basisschool
Paulus Potterplein 2
5171 XJ Kaatsheuvel
Telefoon 0416 – 540520

Agenda medezeggenschapsraad OBS Den Bussel
Maandag 03-04-2017
Teamkamer OBS DenBussel
20:00 uur
Frank,Marlous, Jan, Frans, Kurt, Jhon en Anja
-
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Mededelingen DB
Oudervragenlijst 2017
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Mededelingen GMR
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Notulen
Jaaragenda MR
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Schoolondersteuningsprofiel
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Zorgplan (MR)

TOELICHTING
Traktatie Marlous
Bedankt Marlous, heerlijk
Ingekomen en/of uitgaande
•

Begeleidingstraject van Nathalie van Eeten in
groep 5 is afgesloten.
De afgelopen 2 weken heeft er zich echter een
ernstig pestprobleem voorgedaan in deze groep.
Het bleek al langer te spelen, maar de ouders
hebben het pas tijdens het rapportgesprek ter
sprake gebracht. Inmiddels is het desbetreffende
kind naar een andere school gegaan. Het traject
binnen de school loopt nog. Directie en
leerkrachten blijven er bovenop zitten. De ouders
die het betreft reageren helaas niet allemaal
adequaat genoeg.
Inmiddels is er ook een leerling geschorst.
Op verzoek van de oudergelding van de MR gaat
er een brief naar alle ouders van groep 5 over dit
pestgedrag. In cc naar MR.
•
Rapportwerkgroep is bij de Biezenkring geweest.
Prima bijeenkomst In de MR vergadering van 28
juni komen we erop terug.
•
Oudervragenlijst , 63% respons.
Op alle 3 de thema’s scoren we ruim boven de
norm. Werkgroep gaat nu op detail niveau verder.
Daarna gaan de voorstellen naar het team en
komt het in als bijlage in Mijn Schoolinfo.
•
Taakbeleid komt terug in de volgende
vergadering. 7 april komt de werkgroep bijeen
over de uitkomst van de enquêtes.
Procedure klopt niet .Er moet iets geëvalueerd
worden wat nog niet in werking is gesteld.
•
GMR-MR avond, hierin moet Robert Venema een
bijdrage aan leveren. MR-en moeten door hem
op de hoogte worden gesteld wat er in de GMR
besproken wordt.
•
Traject Plusklas. Arien en Caren zijn uitgenodigd
bij de GMR om een presentatie te geven.
Inhoudelijk is er niets op aan te merken.
GMR is ontevreden over het traject. De
procedure is te snel gegaan. GMR wil
geïnformeerd worden en de kans krijgen om mee
te denken. Al het bovenschools beleid moet de
GMR passeren. We beschouwen dit als een
incident.
•
Ter sprake komt het Levelwerk op Den Bussel.
Jhon en Marlous maken een opzetje voor een
brief aan Robert Venema om de meerwaarde van
de manier van werken met Levelwerk (leerlijn 1)
op Den Buussel aan te geven. Zij zullen hierin het
belang van de 1/10 formatieplaats aangeven.
overleg 13 februari 2017 goed gekeurd.
Uitreiken nieuwe versie door Jhon
Anja krijgt hem ook nog digitaal
goedgekeurd
De IB-ers zorgen voor een bijlage met afkortingen en
definities
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Realisatie 2016
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Schoolplan 2016-2017
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Veiligheids- (incl. RI&E), gezondheids-,
welzijnsbeleid

Bravoo is tevreden. Overschot van 5000 euro.
Maar de realisatie van 2016 is nog niet compleet.
*schoonmaak van de vloeren
*servicekosten gebouw
Ontbreken nog.
Tweede vergadering nieuwe schooljaar op de agenda
Voor nu liggen we op koers
Volgende vergadering informatie over de stand van zaken
w.b het Kind centrum
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*prioriteit 1 2017
De aanpassing van de klimaatbeheersing gaat via
Cassade/gemeente. Wie gaat het betalen ?
A en S, bouwmanagement bedrijf van stichting Bravoo houdt
het mee in de gaten.
*Bovenschools ARBO beleidsplan moet via de GMR lopen.
Jan vraagt om tijdspad
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CITO-resultaten o.a. i.r.t.
onderwijsvernieuwing/methoden
Volgende vergadering

Terugkoppeling M toetsen
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ICT Beleidsplan
Volgende vergadering
BVL

Informeren en goedkeuring MR
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Terugkoppeling protocol lopen en fietsen
Aanpassing voor wekelijks terugkerende fiets-loop
gelegenheden.
1 ouder heeft bij Jhon aangegeven de fietssituatie voor de
BB niet verantwoord te vinden.
Jhon koppelt terug dat de school doet wat het kan binnen de
mogelijkheden en de veiligheid.
Zie punt 4 Plusklas
Minder leerlingen dan verwacht op eerste schooldag
286 i.p.v. 295
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Protocol HB
Bestuursformatieplan 17-18 /
Meerjarenformatieplan 17-21
Volgende vergadering
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Rondvraag

Doel eindtijd 22.00 uur
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