Notulen MR OBS de Horn 14-06-2017
Aanwezig: Anne-Marie Meijer (vz), Yvette Driessen, Harriët Noltes, Jan Heijman, Yvonne Eeldert , Debby Hartog, Janet Houtman (notulen), Mike van den
Berg
Aanwezig namens de OR: Rebecca Stuifzand, Martin Roeleveld
Afwezig: Ingeborg Harman met kennisgeving
Agendapunt
1. Opening en vaststelling
agenda
2. Vaststellen notulen 29 - 05 2017
3. Mededelingen directie

4. Jaarplan

Bespreking en eventuele actie / besluit
Anne-Marie opent de vergadering. Vanuit de OR worden er 3 punten toegevoegd aan de agenda:
ouderbijdrage, sinterklaas en speeltoestel.
De notulen worden goedgekeurd door alle aanwezigen. Janet merkt op dat ze het fijn vindt dat er een lijst
met actiepunten aan de agenda is toegevoegd. Dit blijven we voortaan doen!
Jan vertelt dat Margriet terug komt, Jacomijn blijft en dat Roassanne een vaste aanstelling heeft gekregen.
Jan deelt de groepsbezetting voor komend schooljaar mee. Het blijft nog even onder ons. Volgende week
gaat het naar de ouders en de kinderen. Groep 5-6 gaat naar het Kompas. We houden 3 kleutergroepen.
Dat is een investering vanuit het schoolbestuur.
Op 29 augustus er is een ouderavond ter opening van het nieuwe schooljaar. Er zal een korte informatie
bijeenkomst per bouw gehouden worden voor de ouders en een kennismakingsrondje voor ouders in de
klas. Daarna is er een gezamenlijk gedeelte.
Op 13 september is de algemene ouderavond van MR en OR. Voor deze avond zal een spreker uitgenodigd
worden om te vertellen over IPC of 4xwijzer.
Jan heeft het jaarplan nog niet op papier. Dit heeft te maken met de keuze die het schoolteam nog moet
maken over de zaakvakken. Het zaakvakkenonderwijs gaat veranderen. Wellicht gaat er gewerkt worden
volgens de methode van IPC of van 4xwijzer. Daar moet nog over beslist worden. Als de beslissing gevallen
is, kan Jan het jaarplan gaan maken. Het komende schooljaar zal een testperiode zijn. De ouders vragen
zich of dit niet een te grote belasting is voor het team. De werkdruk is namelijk al zo hoog. Jan vertelt dat
er echt een verandering moet komen anders gaat de school achterlopen. Het taakbeleid zal hiervoor
aangepast worden. Het advies van de oudergeleding van de MR is om een goed plan te maken voor
komend jaar. Toetsmomenten moeten daarin opgenomen worden om te kijken of verbeteringen zichtbaar
zijn.

5. Jaarverslag
6. Takenlijst

7. Schoolgids
8. Ingekomen stukken
9. Punten vanuit OR

10. Rondvraag en sluiting

Actiepunten
2. Notulen 29-05-2017
3. Mededelingen directie
4. Jaarplan

Er zijn nog wat kleine op- en aanmerkingen die Jan zal meenemen. Daarna kan Anne-Marie tekenen voor
akkoord.
Jan laat de takenlijst zien en geeft een toelichting. Het is duidelijk dat alle leerkrachten te veel uren maken.
Er is vorig schooljaar kritisch gekeken of er taken geschrapt kunnen worden. Meer taken schrappen is niet
mogelijk/wenselijk. De ouders merken op dat sommige taken eventueel wel door ouders gedaan zouden
kunnen worden. Dit was in het verleden al eens het geval. Dan heb je een grote en sterke OR nodig. Op het
moment zijn er te weinig ouders voor. Er moeten ouders gezocht worden voor de OR. Het is wel iets om
over na te denken. Jan vertelt dat het taakbeleid een heet hangijzer is binnen het team. Volgende week is
er een teambijeenkomst. Als het team niet akkoord gaat met het taakbeleid, moet Jan het veranderen. De
oudergeleding zal daarna tekenen onder protest.
Wordt getekend voor akkoord.
Geen
Martin legt uit waarom de bovenbouwgroepen geen 5 euro meer krijgen voor het kopen van het
Sinterklaascadeautje. Er wordt daarna besloten de ouderbijdrage niet te verlagen. Dat moet duidelijk aan
de ouders uitgelegd worden. Het geld wordt gebruikt voor het speeltoestel, kamp en excursies. De OR
stelt 6000 euro ter beschikking voor het speeltoestel. De MR vindt dit een goed idee.
Het niet betalen van het schoolgeld door sommige ouders blijft een groot probleem. Jan gaat de ouders
nogmaals bellen en vertellen dat hun kind niet mee op schoolreis kan als er niet betaald wordt.
Geen punten voor de rondvraag.

wat?
doorsturen aan webmaster
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algemene ouderavond op 13
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5. Jaarverslag

5. Takenlijst

9. Punten vanuit de OR

gemaakt voor komend
schooljaar i.v.m. de vernieuwing
van de zaakvakken. Daarin
worden toetsmomenten
opgenomen om te kijken of er
verbeteringen zichtbaar zijn.
Jan neemt de op- en
aanmerkingen over in het
jaarverslag.
Anne-Marie tekent daarna voor
akkoord.
Ouders persoonlijk vragen voor
de OR
Anne-Marie tekent, gesteld dat
het team akkoord gaat.
Ouders die geen schoolgeld
betaald hebben, worden gebeld.
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