DEN BUSSEL

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

Notulen medezeggenschapsraad OBS Den Bussel
27-08-2018
Teamkamer OBS DenBussel
20:00 uur
Gerie, Marlous, Helen, Kurt, Jan, Frans, Anja
-

AGENDA
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Opening
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Post
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Mededelingen DB
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Mededelingen GMR
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Notulen
AVG
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Jaarkalender MR
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Taakverdeling MR

9
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Scholingsbehoefte MR
Jaarverslag Den Bussel

TOELICHTING
Welkom aan het nieuwe lid van de MR, Gerie
En aan de nieuwe voorzitter, Kurt
Mogelijkheid tot aanmelding voor een cursus voor startende MR leden
Er is wel animo voor
Anja informeert eerst bij de GMR of er vanuit hen een gezamenlijke
cursus voor alle MR leden van Bravoo wordt aangeboden.

Formatie
*de invalster voor het zwangerschapsverlof van Karlijn heeft in
de voorlaatste week van de vakantie aangegeven dat ze een
andere baan heeft aangenomen
Inmiddels is de vacature ingevuld door Saskia
*Yvonne is dit schooljaar gestart als onderwijsassistente
Zij wordt betaald van het geld dat is vrij gekomen voor
werkdrukverlaging.
Elke leerkracht heeft een aantal uren per week en mag de
invulling zelf bepalen.
*ouders zullen er rekening mee moeten gaan houden dat er in
de toekomst kinderen naar huis gestuurd zullen gaan worden
omdat er een tekort aan leerkrachten is.

Schoolfotograaf
*Onze schoolfotograaf Jurgen stopt met zijn zaak en ook als
schoolfotograaf
*er is gebleken dat ouders nog wel behoefte hebben aan het
maken van schoolfoto’s
*AVG gaat(ook hierin) een grote rol spelen .
Zie punt 6
Er zijn nog steeds veel vacatures
De MR heeft een aantal vragen aan de GMR
Anja zal deze mailen naar de secretaris
Zie bijlage
goedgekeurd
*ouders moeten beseffen wat de gevolgen van deze nieuwe wet zijn
Zij overzien niet altijd wat de gevolgen kunnen zijn voor school en
kinderen
*Jan en Frans hebben een nieuwe opzet gemaakt voor het
inschrijfformulier
Hierop worden de doeleinden vermeld
*op het inschrijfformulier kunnen ouders aangeven bezwaar te hebben
tegen het maken en verspreiden van foto’s waar hun kind (eren) opstaat
*brief moet altijd terug met expliciete goedkeuring van ouders
*Gerie maakt een nieuwe opzet voor dit nieuwe formulier , waarop de
gevolgen duidelijker vernoemd worden
*Jan en Frans gaan a.s. woensdag naar een studiemiddag over AVG
om zich verder te laten informeren
Anja past hem aan
Zie bijlage
Kurt wordt UNANIEM als voorzitter gekozen
Wij wensen hem veel succes!!
Zie mail aan GMR
Concept in oktober op de agenda

TIJD
5
5

10

10

5
10

10
5
10
10

11
12

Jaarplan 2018-2019
ICT beleidsplan
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Rondvraag

Doel eindtijd 22.00 uur

Concept in oktober op de agenda
Chromebooks
Dit schooljaar zijn er 3 studiemomenten voor de leerkrachten van groep
4 t/m 8
We gaan werken met 2 platforms
Leerlingen met google docs account
Leerkrachten met office 365
Dat is op dit moment veiliger
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