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VERSLAG MR VERGADERING KBS DE ZANDBERG

DATUM

Notulist: Hanneke Bleckman-de Bont
Aanwezig: Frans van Baal, Friederike Salden-de Bruin, Serge
Settels, Ingmar Ouweneel, Hanneke Bleckman, Frederique
Broks, Ilse van den Heuvel, Ad Huijsmans, en Maartje Schalk
Afwezig: Misja de Jong en Kelly Visser (beide met bericht van
verhindering).

31-03-2015

Welkom/ opening/ mededelingen van de voorzitter

Actie Door:

1. Vanuit het MT
Verbouwing: Ligt stil in verband met berk op speelplaats die in
de weg staat. Kapvergunning is afgegeven, bezwaartermijn van
6 weken loopt.
CAO : Hiermee is men volop mee bezig. Uitgangspunten zijn
geformuleerd door directeuren van alle INOS basisscholen.
Uitgangspunten zijn naar GMR gestuurd. Er is onder de
leerkrachten veel onrust over met name de terugkomdagen. Op Frans stuurt mail
verzoek van MR verstuurd Frans een mail naar alle
naar
leerkrachten/personeelsleden om onrust weg te nemen en
personeelsleden.
duidelijkheid te geven. INOS heeft gekozen voor het basismodel.
Vakantierooster schooljaar 2015/2016:
De MR heeft hier adviesrecht. Frans heeft een voorstel gemaakt. Via nieuwsbrief
MR stemt hiermee positief in. Rooster wordt via nieuwsbrief
vakantierooster
aan ouders gecommuniceerd.
communiceren
aan ouders
Tevredenheidsonderzoek:
Samenvatting voor gedeelte over personeelsgedeelte is klaar.
Samenvatting voor gedeelte over oudergedeelte is nog niet
klaar; Misja zou dit voor haar rekening nemen, zij is ziek. Streven Hanneke neemt
was om samenvatting vòòr Pasen aan ouders te communiceren. contact op met
Hanneke neemt contact op met Misja om een en ander af te
Misja en stuurt
stemmen. Vervolgens mailt Hanneke aan Frans uitkomst door.
Frans een mail.
Leerlingenraad:
Begint te lopen, voor leerlingen is het nog lastig zich aan
gemaakte afspraken te houden. Leerlingen moeten daarnaast
gestimuleerd worden om hetgeen besproken is in deze raad met
hun achterban te communiceren. Leerlingen in leerlingenraad
hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een eigen
nieuwsbrief.

Streven is om nieuwsbrief in nieuwe vorm aan het begin van het
schooljaar klaar te hebben.
Zorg (inzet 2015-2016):
Er is een studiedag voor leerkrachten geweest over passend
onderwijs. Frans geeft toelichting op deze studiemiddag. Er
´moeten´ dingen blijven en er ´kunnen´ dingen blijven in zorg die
op school wordt gegeven. Zorg op school omvat rugzakkinderen
t/m kinderen die gebruik maken van Eureka.
2. Verkeerscommissie
- In laatste nieuwsbrief van 26 maart jl. is aandacht besteed aan
parkeren rondom school en de (extra) controles die gaan
plaatsvinden.
3. ARBO
De nieuwe vluchtroute voor gebouw aan Zandberglaan is klaar.
Ook de vluchtroute voor het gebouw aan Neubourgstraat is
klaar. Nieuwe vluchtroutes liggen in postvakken en zijn
opgehangen. Er moet een datum geprikt worden voor oefening
van het ontruimingsplan.

ARBO commissie
plant datum
voor oefening

4. ICT/Website
-Op begane grond en 1e etage op locatie Zandberglaan lijkt het
systeem stabieler dan op 2e etage. Frustraties zijn geuit bij
leverancier. Er is ook aandacht gevraagd voor ICT problemen bij
GMR.
Maartje is samen met Hans in gesprek over beheer website met
beheerder/leverancier. Elke mutatie op website kost
Maartje stuurt
€ 25,- per kwartier. Dit betekent dat het plaatsen van alle
mail
notulen van de MR op de website op jaarbasis € 200,- kost. Dit is
erg veel geld voor dit soort relatief simpele handelingen.
Nieuwe beheerder/leverancier is bezig met nieuwe website
volgens INOS layout. Maartje stuurt een mail naar Hans over wie
kan muteren op oude website en wie rechten heeft. Nieuwe
website kan men niet zelf beheren.
5. MSB/Werkgroepen
Verschillende werkgroepen lopen. Punt van aandacht is betere
samenwerking tussen verschillende werkgroepen. Dit is een
belangrijke taak voor de kartrekkers van de verschillende
werkgroepen. Betreft volgende werkgroepen:
zelfverantwoordelijk leren, pedagogisch klimaat, opbrengst
gericht werken en academische opleidingsschool.

6. Evaluatie beloningsdifferentatie
Communicatie tussen directeuren en INOS moet beter dan vorig
jaar. Dit betekent dat eerst de boodschap moet worden
gebracht dat iemand beloond wordt en dat daarna pas het geld
moet worden overgemaakt.
7. Nieuwsbrief (actie) /communicatie
Loopt. Voor dit moment geen bijzonderheden.
8. OR/GMR
Er was een teleurstellende opkomst bij de laatste OR
vergadering, Ingmar is er vanuit MR geweest. Opkomst van
klassenouders is bedroevend laag terwijl van hen wordt
verwacht dat tenminste 1 klassenouder per klas op een
vergadering aanwezig is. Belangrijk is dat dit nogmaals door
coördinatoren van onder- midden- en bovenbouw bij
klassenouders onder aandacht wordt gebracht. Ondanks lage
opkomst was het een interessante vergadering met goede
terugkoppeling. Er blijkt nog een bedrag van € 2.600,- vanuit
Ouderbijdrage te zijn voor de middenbouw. Waar dit bedrag
aan wordt besteed is nog steeds niet duidelijk.
Frederique is naar laatste GMR vergadering geweest. Bezoek
van GMR aan onze MR is goed bevallen.
Cursus MR wordt opnieuw aangeboden, termijn waarop is nog
niet bekend.
Op 19 mei a.s. is er een GMR contactavond.
Het viel Frederique op dat er tijdens de vergadering van de GMR
regelmatig werd gezegd dat het College van bestuur zaken op
z´n beloop laten.
9. Nieuwe verkiezingen MR
Ad gaat weg op school, gelijktijdig eindigt zijn lidmaatschap van
de MR. Vanuit personeelsgeleding moet er een nieuwe
kandidaat komen. Onderbouw is niet vertegenwoordigd in MR.
Ad stuurt een mail naar alle teamleden met uitnodiging om
vòòr 24 april te reageren.
10. Notulen MR 03-03-2015
n.v.t
11. Post
Post ontvangen vanuit SRV Breda, belangrijkste punten worden
besproken.
12. Rondvraag Geen op of aanmerkingen

Coördinatoren
onder- middenbovenbouw
nemen contact
op met
klassenouders.

Breda, april 2015

