MR vergadering
maandag 11 april 2016

Aanwezig: Laura, Francis, Marieke, Nienke Bombeeck (toehoorder) en Mark
Verhees (potentieel lid)
Afwezig: Paul, Marjolein, Emine, vertegenwoordiger OR: Erwin Serton (afgemeld).
Notulant: Laura
1. Opening en vaststelling agenda:
 vastgesteld
2. Notulen vorige vergadering:
 Goedgekeurd
 Actielijst: stand van zaken foto’s, Marieke mailt Marjolein en
Emine hierover.
3. Ingekomen post:
 Brief GVO en HVO over humanistische vorming. Hier gaan we
verder niks mee doen.
 Info MR, vooral voor de leerkracht geleding.
 Uitnodiging afscheid Nora op 21 april. We sturen in elk geval
een kaartje. De ouder geleding gaat kijken of het haalbaar is om
erbij te zijn.
4. Mededelingen:
 Laura vertelt dat ze zwanger is.
 Mark zal namens de MR aanwezig zijn bij de ouderavond
educatief partnerschap op 19 april (aandachtspunt kennismaken
met de groepsleerkracht bespreken).
 Marjolein is geslaagd als Davis Counselor.
 Er heeft de afgelopen week een artikel in het Eindhovens
Dagblad gestaan over de Topklas.
 Afgelopen maand is er tweemaal ingebroken in de school. De
eerste keer laptops meegenomen de tweede keer vooral veel
schade.
5. Ouderraad:
 Verder geen opmerkingen.
6. Locatie groep 8 schooljaar 2016-2017:
 Emine heeft een samenvatting gemaild van onze bijeenkomst op
23 maart j.l. met daarin +/- punten van de MR voor beide
locaties.
 De voorkeur gaat uit naar de Geseldonk.
 Geseldonk 2 lokalen nodig, Maraboe 3 lokalen nodig.
 Goed bekijken wat het verschil in kostenplaatje is voor beide
locaties.
 Definitieve beslissing aanstaande donderdag is streven.
 Er is een aanvraag gedaan voor een verbouwing in de toekomst

Actie

Marieke

aan de kant van de Geseldonk.
7. GMR
 Adri gaat tot het eind van het schooljaar namens OBS ’t Hout
naar de GMR.
 In het nieuwe taakbeleid wordt deze functie voor het nieuwe
schooljaar door 1 persoon vervuld.
8. Anti pest protocol:
 Emine en Harrie zijn bezig geweest met het updaten van het
protocol.
 Nora staat er nog in als vertrouwenspersoon, dit wordt
aangepast. Vragen over positie Jos (teamleider) en zijn rol als
vertrouwenspersoon.
 Zijn de vertrouwenspersonen hiervoor opgeleid? Op dit moment
is dat niet zo. Mark gaat de mogelijkheden hiervoor uitzoeken.
 Eventueel ook bovenschoolse vertrouwenspersonen
inschakelen voor objectieve kijk op de situatie.
 Rol vertrouwenspersoon is ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld
een klachtencommissie.
 Bladzijde 5: voorwaarden punt 1, niet haalbaar denken wij.
 Bladzijde 6: samenpakken met hoofdstuk 10, logischere
volgorde.
 Bladzijde 7: regel “ bemoei je niet met anderen”, staat er erg kort
door de bocht. Mag positiever geformuleerd worden.
 Bladzijde 9: verwijzen naar hoofdstuk 3 met titel hoofdstuk i.p.v.
bladzijde 2.
 Bladzijde 10: advies voor beide partijen meer in evenwicht,
deskundige hulp noteren i.p.v. allerlei instanties noemen.
 Bladzijde 11: vertrouwenspersoon en klachtencommissie, relatie
tot elkaar. Onder kopje 5 staat ouders: welke ouders worden hier
precies bedoeld? Wat mag je vastleggen in het dossier van een
kind, informatie over ouders?
 Bladzijde 14: welke instanties worden betrokken bij mogelijke
escalatie?
 Hoofdstuk 11 in combinatie met hoofdstuk 8 niet helder.
9. Communicatie & evaluatie ouderportal:
Mark
 Er wordt toch regelmatig door leerkrachten e-mail verstuurd
zonder de adressen van ouders in BCC te zetten. Mark gaat
hiermee aan de slag.
 Evaluatie ouderportal in alle groepen noodzakelijk.
 Ook evaluatie met ouders over portal.
 Privacy portal, wie kan inloggen? Vaste leerkracht, invallers enz.
 Privacy foto’s “ishappynow” site??
 Filmpjes publiceren op youtube, privacy beleid bespreken.
Mark
 Dit wordt een agendapunt voor de volgende vergadering.
10. Rondvraag:
 Francis: Wat is de stand van zaken voor de vervanging van Nora
in groep 5? Mark is er volop mee bezig, deze week komt er
uitsluitsel.
 Marieke: excuses voor het vergeten van de borrel na de

inloopavond.
11. Sluiting: 21.45

