Notulen MR OBS De Overkant
Datum
Plaats
Aanvang

: 22 januari 2019
: OBS Portland
: 19:30 uur

Aanwezig

: Leon, Caspar, Mirjam, Nelleke

Afwezig

: Maurits, Lieneke

Notulen

1. Opening en vaststellen agenda
Casper opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen Deelraad
Er zijn geen mededelingen van de Deelraad.
3. Mededelingen Bevoegd Gezag
Er is een nieuwe directeur/bestuurder aangesteld, deze start op 1 maart 2019.
Nelleke heeft een begroting opgesteld. Deze zal zij delen met de MR. De begroting zal tijdens
het volgende overleg weer op de agenda komen ter goedkeuring.
4. Ingekomen stukken
De MR van Valckesteyn heeft gevraagd of zij onze statuten kunnen inzien i.v.m. het updaten
van die van hun. De MR gaat daarmee akkoord.
5. Notulen vergadering dinsdag 11 december 2018
N.a.v. de notulen:
-

De kosten voor het organiseren van een cursus voor de MR blijken hoger dan voor de
deelraad beschikbaar is. De kosten zijn circa €1.000 terwijl er €310 voor dit
kalenderjaar beschikbaar is. Leon onderzoekt of een vergelijkbare cursus via VOS ABB
beschikbaar is.

-

Op 7 maart vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de vertrouwenspersoon
en de contactpersonen van de vier scholen.

6. Schoolplan
In ParnasSys is het schoolplan opgenomen. Recent zijn verschillende personen binnen de
scholen geïnstrueerd over de wijze waarop het schoolplan ingevuld kan worden.
7. Schoolgids 2019/2020

Er wordt nog hard gewerkt aan de schoolgids. De wens is nog altijd om de complete schoolgids
op de website te plaatsen en een beknopte versie te drukken om aan de ouders te geven.
Nelleke vraagt de vormgever om de schoolgids die op dit moment op de website staat te
actualiseren voor wat betreft jaartal en jaren.
8. Inval groep 7/8
Er hebben drie kandidaten gesolliciteerd op de vacature. Hier zat geen geschikte kandidaat
tussen. De leerkracht die bovenschools is aangesteld voor inval is bereid om les te geven aan
groep 7/8. Deze situatie wordt gecontinueerd tot het einde van dit schooljaar.
Voor volgend schooljaar wordt eerst onderzocht of in de huidige formatie mogelijkheden zijn
om invulling te geven aan groep 7/8.
9. Concept formatieplan 2019/2020
Er is een start gemaakt met het formatieplan: de leerkrachten is gevraagd aan te geven wat
hun wensen zijn voor wat betreft groep, aantal werkdagen, etc. Op basis hiervan zal een
formatieplan opgesteld worden.
10. Huisvesting
Er is geen nieuws voor wat betreft de huisvesting.
Voor wat betreft leerlingenaantallen zou de huisvesting voor schooljaar 2019/2020 nog
passend zijn. Voor het schooljaar erna moet nog naar oplossingen voor de huisvesting gezocht
worden.
Er is nog geen oplossing voor de klimaatbeheersing. Ook is er nog geen nieuws over de
zonnepanelen.
Casper heeft gezocht naar regelgeving over klimaatbeheersing in scholen. Nergens in wet- en
regelgeving lijkt te staan dat klimaatbeheersing in scholen niet zou mogen.
11. Rondvraag
Het BMT is erg enthousiast over het ‘beweegpad’. Dat is een bestickerd pad in de school waar
een kind bewegend kan leren. De vormgever van de schoolgids heeft een beweegpad
ontworpen. Deze zal in Portland geplaatst worden, er wordt nog nagedacht of dit op De
Overkant ook passend is. Als besloten wordt het geplaatst zal worden, dan kan dat dit
schooljaar nog gerealiseerd worden.
De indeling van de klassen voor schooljaar 2019/2020 wordt op de agenda van de volgende
vergadering geplaatst.
12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20:37 uur.
13. Actiepuntenlijst
Wat

Wie

Streefdatum

Afgerond

Brief naar bestuur

Personeelsgeleding

On hold

Deelraad (start Mirjam)

Vaststelling tijdens

klimaatbeheersing
Jaarplan

11-12-2018

vergadering van
november.
Tekst voor maandbrief

Maurits

25-11-2018

over bijwonen MRvergadering
Toezenden verslag

Nelleke

7-11-2018

Toezenden SOP

Nelleke

7-11-2018

Toezenden zorgplan

Nelleke

7-11-2018

Statuten verzenden naar

Lieneke?

vertrouwenspersoon

MR Valckesteyn

