DEN BUSSEL

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

Agenda medezeggenschapsraad OBS Den Bussel
25-03-2019
Teamkamer OBS DenBussel
20:00 uur
Gerie, Marlous, Helen, Kurt, Jan, Frans, Anja
-

AGENDA

TOELICHTING

1
2

Opening
Post

3

Mededelingen DB

Punten komen terug in de loop van de vergadering.

4

Mededelingen GMR

Woensdag 17 april gaan Jan en Frans naar de bijeenkomst over
communicatie tussen GMR en MR/directie.
MR Den Bussel wil 3 vragen inbrengen.
1. Seniorenbeleid
in GMR notulen van september wordt gesteld dat daar
binnen Bravoo geen beleid op wordt gezet.


Mail Leerrijk over kinderen in beweging.
Gerrie benadert Suzan Lanzaat (moeder kinderen Pepping), of zij
interesse heeft.

tijdschriften

-

2.

3.

Seniorenbeleid: bij de P&Oer heeft RV dit
nagevraagd. De cijfers geven op dit moment niet
aan dat het nodig is hier een apart beleid op te
schrijven. Er wordt gekeken naar de brede
inzetbaarheid van alle medewerkers.
Wat zijn die cijfers waarop dit wordt gebaseerd?
Staking
Waarom staat het bestuur niet achter het personeel bij
staking? Waarom maakt het bestuur geen gebruik van de
mogelijkheid tot doorbetaling?
Terugkoppeling van GMR naar MR
Meerdere beleidstukken worden in de GMR besproken, maar
niet teruggekoppeld naar de MR –en.

Anja zal de vragen vooraf mailen naar de GMR

5
6

Notulen
Jaarrekening/Resultaat
2018

goedgekeurd. Afspraken voortaan onderaan de notulen vermelden.
1.Den Bussel maakt gebruik van VOIP. Daar is destijds voor gekozen
omdat alle ICT dan ondergebracht kan worden bij één partij. Voor dit
onderdeel zijn wij niet tevreden over SKOOL.
De kosten laten een overschrijding zien:

Facturering is niet correct
Op de factuur van Den Bussel staan ook de kosten van Villa
Vlinderhof..Den Bussel betaalt het meest.

De kosten voor het gebruik van 3 mobiele telefoons zijn erg
hoog.
De andere scholen van BRAVOO hebben voor een andere aanbieder
gekozen.
Wij hebben voor dit kalenderjaar nog een contract.

TIJD

2. Kosten nascholing worden ruim begroot.
Hangt samen met de vraag naar individuele nascholing.
3.Schoonmaak. Eén keer per 4 jaar worden de vloeren volledig
opnieuw in de was gezet (opgebouwd).
7

Zorgplan/traject Abozzo

N.a.v. de ouder tevredenheids enquête zijn we aan het bekijken hoe we
de communicatie naar ouders kunnen verbeteren.
We willen een zorgdocument voor ouders waarin overzichtelijk en
duidelijk te zien is hoe het onderwijs op Den Bussel is georganiseerd.
De 5 stappen van onze zorgstructuur zijn daarin leidraad.
Is “zorg” hiervoor de beste benaming?
Het dient als pilot voor BRAVOO

8

Jaarplan 2018-2019

Alle zaken lopen.
Het digitale kleuterregistratie systeem is in de lucht. (kindvolglijst)
Is speciaal voor onze school ontwikkeld. De leerkrachten kunnen dit
m.b.v. een chrome book registreren
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Schoolplan (WMKPO)

Voortgang (Zie bijlagen)

Typefouten worden doorgegeven

Inhoudelijk:
*23 personeelsleden, als het aantal lln. gelijk blijft. Waar haal
je die vandaan, nu het leerkrachten tekort alleen maar toe
neemt? WENS, meer mannen.
*er is een gecertificeerde bouwcoördinator.
WENS , alle 3 de bouwcoördinatoren gecertificeerd.
*Taakbeleid
Teamleden evalueren en geven hun wensen aan, de directie
verdeelt de taken. En is verantwoordelijk voor het
werkverdelingsplan.

10

Cito resultaten M versie

Trendanalyse van Den Bussel besproken n.a.v. de cito M toetsen
Hierin hanteren wij een schoolstandaard en een landelijke standaard.
Naast de trendanalyse maken we gebruik van de groepsanalyses om
een goed overzicht te krijgen van de niveaus van de groepen.

11

Veiligheids (incl. RI&E),
gezondsheids-,
welzijnsbeleid (MR)

In de zomer is de temperatuur in de lokalen boven veel te hoog.
Het overleg dat Jan hierover heeft levert onvoldoende op. (Casade,
gemeente en BRAVOO)
Jan vraagt of het mogelijk is dat de oudergeleding van de MR hierin wil
ondersteunen, zodat er meer druk uitgeoefend kan worden op het
bestuur.
Kurt maakt hiervoor een opzetje.
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I

13
14
15

Samenwerkingsrelaties
(IKC)
Schoolondersteuningsprofiel
ICT beleidsplan
Verkiezingen MR

16

Rondvraag

Marlous
Wat zijn de activiteiten dier de school organiseert vanwege het 30 jarig
bestaan? Dit ook duidelijk naar ouders communiceren. Zodat zij kunnen
zien wat er met het opgehaalde geld is gebeurd.
Klankkaravaan – gezamenlijke schoolreis voor alle groepen –
aandenken voor de school.

B
B
Marlous en Kurt zitten beide aan het eind van hun termijn.
Kurt stelt zich niet verkiesbaar. Om de MR tegemoet te komen wil
Marlous zich nog voor 1 jaar herkiesbaar stellen. Om de continuïteit
van de MR te waarborgen is het niet wenselijk dat er 2 leden tegelijk
aftreden.
Jan en Helen zitten in de verkiezingscommissie.

Afspraken
Gerrie benadert Suzan Lanzaat (moeder kinderen Pepping), of zij interesse heeft om aan te sluiten
bij de werkgroep: kinderen in beweging (Leerrijk) Agendapunt 2
Anja zal de 3 vragen vooraf mailen naar de GMR. Agendapunt 4
Kurt maakt een opzetje voor een mail naar het bestuur over het aanpassen van de klimaatregulatie in de bovenlokalen.
Agendapunt 11
Jan en Helen zitten in de verkiezingscommissie van de MR. Agendapunt 15

