MR vergadering
maandag 7 september 2015

Aanwezig: Laura, Francis, Marieke, Mark, Paul, Emine en Elice(OR)
Afwezig: Notulant: Emine
1. Opening en vaststelling agenda:

Actie

2. Notulen vorige vergadering:
Mark
Bij punt 6: In het functiehuis van de stichting zijn teamleiders opgenomen.
De functie adjunct-directeur wordt geschrapt. Alleen de huidige adjunctdirecteur(en) binnen de stichting mogen deze titel handhaven. Teamleiders,
adjunct-directeur vormen samen het middenmanagement
Bij punt 7: Ook dit jaar weer even duidelijk maken dat er de groepen 4 de
komende jaren nog geclusterd kunnen worden. Dit kan tijdens de algemene
ouderavond.
3. Ingekomen post:
Mark
 Helling bij de fietsenstalling: De helling bij de fietsenstalling is een
verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze is niet volgens de
tekening aangelegd. Mark heeft 'Vastgoed' benaderd om de helling
volgens tekening te laten verleggen.
4. Mededelingen:
 Paul: Ik kan helaas niet aanwezig zijn bij de algemene
ouderavond.
 Mark: We zijn het schooljaar gestart met een uitgebreid ontbijt. Na
een gezellige opening hadden we een aantal punten op de
agenda: 1.) ouderportal, hier gaan we binnenkort met alle klassen
mee aan de slag. 2.) Vlak voor de vakantie hebben we “Topklas”
binnen gehaald. Topklas is een klas waarin 10 leerlingen uit de
groepen 7 op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00-16.00
extra les krijgen op het gebied van taal. Kinderen die net tegen
het Vwo, of Havo of VMBO- t aan zitten krijgen een jaar lang een
extra taalaanbod met als doel dat ze na de basisschool goed door
kunnen stromen naar hun vorm van het voortgezet onderwijs. We
hebben vorige week de ouderavond hiervan gehad. We starten
komende week. De Topklas wordt begeleid door Paddy Traa. De
Straap is hier al 3 jaar mee bezig en wij nemen het format over.
De bedoeling is wel dat zowel leerlingen als ouders gemotiveerd
moeten zijn.
5. Ouderraad:
 We hebben veel nieuwe leden mede door de extra stukken in de
weekbrief als de (nieuwe versie) brief richting de ouders. Ook
hebben we een nieuwe Penningmeester.
 Twee OR leden hebben op de laatste vergadering voor de

6.

7.

8.

9.

vakantie afscheid genomen. We danken hen voor de inzet
voor de kinderen van obs t Hout.
Algemeen ouderavond:
 Marieke doet namens de MR het woord. De leden worden op het
podium voorgesteld. De vraag aan mark was om de leerkrachten
ook op het podium voor te stellen.
 Borrel na de ouderavond gaat niet door, maar wordt verschoven
naar 20 oktober en 24 maart. Na de inloopavonden gaan we
borrelen.
Reglement/ Statuten:
 Mark gaat kijken of er boven schools een reglement ligt voor de
MR-leden, waarin staat of de MR-leden wel of niet verkiesbaar
zijn.
Mobiliteitsplan:
 Laura gaat nog even na vragen of er voor of tegen is gestemd.
Elice vraagt dit ook even bij Erwin na.
GMR:
 Er is een vacature voor de GMR. Jan stopt er mee.

10. Fietsenstalling:
Er zijn veel klachten binnengekomen rondom de “helling”. De helling staat
goed op de tekening, maar is niet goed uitgevoerd. De gemeente moet dit
herstellen. Ze zijn ingelicht, maar we hebben nog niets van ze vernomen.
De verkeerssituatie wordt nog bekeken. Mark stuurt de tekening rond en wij
geven zo nodig op/ aanmerkingen door.
11. Rondvraag:
Paul: Ik zit op 11 april in Amerika en kan dan niet aanwezig zijn.
Laura: Er is een werkgroep CAO en Joris zit daar in. Is het een idee
om met de leerkrachten geleding hier ook in deel te nemen?
Elice: Er is in Juni een studieweek vastgelegd en wij willen graag
weten waarom hiervoor gekozen is. Mark geeft aan dat we om twee
redenen hiervoor gekozen hebben namelijk: er zit tussen de
meivakantie en de zomervakantie een lange periode en dat ouders
liever geen halve dagen vrij willen, maar juist hele dagen.
Mark: Is het de bedoeling om leerlingen de Wificode mee te geven of
niet? We gaan kijken naar een oplossing en tot die tijd doen we het
niet.
Francis: Huisvesting? Gaan we in januari op de agenda zetten.
Marieke: Tropenrooster: Er is commentaar binnengekomen over het
tropenrooster. Daarnaast heel veel complimenten.
Marieke: Fietsbeleid: In de laatste weekbrief staat niet meer concreet
beschreven wie wel of niet op de fiets mag komen. De ouderraad kijkt
hier ook even naar.
Allen: De vergadering van 13 juni gaat naar 20 juni!!!
12. Sluiting:
 22.00u

Mark

Laura

