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

Medezeggenschapsraad
Onderwerp
Datum
Locatie
Tijdstip
Aanwezig
Afwezig

Notulen medezeggenschapsraad OBS Den Bussel
4-02-2019
Teamkamer OBS DenBussel
20:00 uur
Gerie, Marlous, Helen, Kurt, Jan, Frans, Anja
-
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Mededelingen DB

TOELICHTING
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Mededelingen GMR
Notulen
Materiële begroting school
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Jaarplan 2018-2019
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Schoolplan (WMKPO)
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Oudertevredenheidsonderzoek/leerlingvragenlijsten
2018

In groep ¾ van Marian is er, op
verzoek van het bestuur, tot de
zomervakantie een stagiaire
Op de stakingsdag 15 maart gaat de
school dicht
Acties AVS
De directie staat achter de actie,
goed om je stem te laten horen.
Maar zij doen niet mee omdat er te
laat en te weinig ruchtbaarheid in de
media aan gegeven is.

Geen opmerkingen over de laatste notulen
goedgekeurd
Het bestuur is overgegaan op een nieuw
systeem.
De materiële en personele begroting zijn
samengebracht in één (school) jaar begroting.
7/12 huidig kalenderjaar en 5/12 in volgend
kalenderjaar
Het vervangingsfonds houdt op te bestaan. Nu
in eigen beheer van het bestuur.
BAPOO was voorheen op bestuursniveau, nu is
het op schoolniveau. Dit verklaart het tekort.
De digitale registratie van de kleuters is nog
niet gereed voor gebruik. Er wordt hard aan
gewerkt.
De missie en de visie zijn toegevoegd aan de
agenda
De respons is 40%. Zorg en begeleiding scoort
onvoldoende. Wij zijn er erg van geschrokken.
En zoeken naar een verklaring. Ouders hebben
andere belangen. School en ouders zitten niet
op één lijn.
Actiepunten:
*communicatie verbeteren. Hiervoor een
communicatie deskundige mee laten kijken.
Ouders zijn nu onvoldoende op de hoogte van
de zorg die wij als school bieden.
*op het juiste moment de juiste informatie
verstrekken. M.n. aan nieuwe ouders.
*uitleg iedere keer opnieuw met ouders delen
*andere timing, oudervragenlijst niet meer aan
het begin maar halverwege het schooljaar.
Leerlingen lijst wel aan het begin van het
schooljaar)
Verslaglegging / rapportgesprekken

TIJD

*Het kaftje van het rapport niet mee bij de
eerste verslaglegging, zorgt voor
onduidelijkheid.
*kind aanwezig bij het rapportgesprek, indien
nodig laatste 5 min. Naar de gang.
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Vakantieplanning 2019-2020
Veiligheids (incl. RI&E), gezondsheids-,
welzijnsbeleid (MR

Ter kennisgeven aangenomen
*Klimaatbeheersing laat veel te wensen over.
Wie is verantwoordelijk en/of onderneemt
actie?
Gemeente /Bravoo/ Cassade?
Bravoo neemt nu initiatief
*zonwering aan de buitenkant bij lokaal groep 7
en in de trapruimte boven
Renoveren tegelvloer (gietvloer) en wc. potten
(zwevend). In de kleuterbouw.

12
13

IKC
Schoolondersteuningsprofiel

14

ICT beleidsplan
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Advisering VO

Geen mededelingen
Eerste deel is af.
Voor het tweede deel heeft Jan eerst nog
contact met de DBG-er, daarna komt het naar
de MR ter goedkeuring.
In Januari zijn er 30 Chromebooks in gebruik
genomen in de middenbouw. Bevallen veel
beter dan de Skoolpads
Er volgt nog een extra investering (TSO en
SWV)van 30 Chromebooks.
Om ouders in staat te stellen eerder gericht te
gaan kijken naar een VO school voor hun kind
gaan we de manier van advisering en de
momenten aanpassen.

In groep 6 en 7 krijgen de kinderen bij
de rapportgesprekken al een uitdraai
van het uitstroomniveau van Cito

Het voorlopig advies wordt
besproken tijdens het eerste
rapportgesprek van groep 7

Voor 1 maart groep 8 moet het
advies wettelijk bepaald zijn
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Rondvraag

Doel eindtijd 22.00 uur

