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

Notulen medezeggenschapsraad OBS Den Bussel
26-11-2018
Teamkamer OBS Den Bussel
20:00 uur
Gerie, Marlous, Helen, Kurt, Jan, Frans
Anja
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Opening
Post
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Mededelingen DB
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Mededelingen GMR
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Notulen
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Jaarverslag MR
Scholingsbehoefte MR
Jaarplan 2018-2019

9

Schoolplan (WMKPO)

10

Begrotingssystematiek

TOELICHTING
Helen notuleert.
Aanbod cursus>zeer prijzig
2 vakbladen: Info MR en Onze School
*Karlijn heeft werkzaamheden weer hervat
*Gemeente zet in op de “frisse school”. Dat zal in 2020 bekeken
worden. Den Bussel is al in gesprek met gemeente, bestuur en Casade
over aanpassingen op luchtklimaat van de school. Jan bekijkt
mogelijkheden of het eerder kan dan 2020.
Bijeenkomst 7 nov is afgelast wegens te weinig aanmeldingen (wellicht
opzet bijeenkomst die niet aansprak)
*vraag seniorenbeleid voor GMR blijft staan>is deze naar GMR
gemaild?
*AVG: gesprek met betreffende ouder is naar tevredenheid verlopen.
Goedgekeurd!
Is aangepast en vastgesteld! Frans publiceert het op de website.
antwoord GMR>blijft staan voor volgende vergadering
*vragenlijst ouders is uitgezet, opkomst ong. 40%, wordt nog
geagendeerd
*digitaal registratiesysteem groep 1-2 is in proefversie klaar, nu
bijstellen, verwacht jan 2019 klaar te zijn.
*implementatie motiverend lezen loopt.
*format Bravoo voor zelfevaluatie hanteert de school om ontwikkeling in
beeld te brengen.
*30-jarig bestaan>hele jaar aandacht voor
*interne vragenlijst leerlingen is afgenomen
*interne vragenlijst personeel is afgenomen
*methode soc-emotionele ontwikkeling: werkgroep gaat opnieuw op
zoek naar methode die voldoet aan wensen en kosten.
*draadloos netwerk begane grond is in orde(wifiproof), chrome books
worden dit (kalender) jaar nog aangeschaft voor de begane grond.
*methode bewegingsonderwijs: Margje begeleidt het keuzetraject (is
inmiddels afgerond) en de implementatie.
*methode Engels wordt geïmplementeerd.
*uitbreiding specialisme: Renate schoolt zich tot specialist
hoogbegaafdheid.
Het plan ziet er keurig uit, complimenten!
Voortgang voor schoolplan 2019-2024, directie werkt er verschillende
dagdelen aan. Wanneer er stukken klaar zijn, worden deze in team en
MR besproken. 1 aug 2019 moet het plan klaar zijn.
*Bravoo gebruikt een nieuw programma COGIX. Hierin worden het
investeringsplan, afschrijvingen etc verwerkt. Directie heeft hiervoor een
cursus gevolgd. Personele begroting is al in programma verwerkt.
Volgende stap is het investeringsplan en de materiële begroting. De
systematiek verandert de komende jaren(geleidelijk aan in 4 jaar): de
inkomsten gaan nu meer rechtstreeks naar de school. De weging van
leerlingen verandert: er gaat in regio’s gekeken worden>dit heeft
financiële consequenties voor de Stichting. Deze zijn minder voor Den
Bussel.
*De Bapo vergoedingen komen bij de scholen te liggen. Nu nog bij de
Stichting.
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Rapportcyclus
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Schoolfotograaf
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IKC
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Ouderparticipatie
ICT beleidsplan
Rondvraag

Doel eindtijd 22.00 uur BEHAALD

*Stakingsgelden worden ingezet voor 30-jarig bestaan, goedgekeurd
door bestuur.
Kennismakingsgesprekken: het gesprek tussen ouders en lk wordt soms
al een gemis ervaren. De ouder vertelt veel minder, het kind is veelal
aan het woord. Met kind vertel je niet alles wat je kwijt wilt. Ervaring
kinderen van kennismakingsgesprek?
Stof tot nadenken!
Jan mailt de flyer. Fotograaf komt met eigen bus waarin de foto’s
gemaakt worden, 1 dag, regelt zelf de betalingen etc.
*Theatervoorstelling was goed, helaas opkomst was laag.
*Samenwerking Rode Loper: maandelijkse knutsel- en spelactiviteiten
tussen kleuters en peuters, 2x voorlees consulente, open ochtend voor
de peuters, uitbreiding naar samenwerking met de 3 kleutergroepen.
*afstemming van het pestprotocol tussen school en de BSO
*Crossroads: verkennen van andere activiteiten dan de disco voor groep
6/7/8
*Buurthuis: vrijdagmiddag knutselactiviteit.
*Samenwerking Rode Loper: -moestuin onderhouden en koken
-stage lopen in Zorghotel
*Contour de Twern: initiatief oppakken van een buitenspeeldag
*Loopbaanbegeleiding i.s.m. van Haestrecht College: hulp bij Open Dag
X
Punten zijn gaandeweg de vergadering aan de orde geweest.
Jan: stichting Bravoo is verhuisd naar de Dodenauweg in Kaatsheuvel.
1 gebouw samen met Leerrijk, SMW PO en Mikz

