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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD RKBS DE BRAS

MR vergadering De Bras - NOTULEN
Maandag 29 oktober, 19.30 uur

Aanwezig: Joke, Kirsten, Hans, Daniëla, Lot
Afwezig: Jordi, Angele, Natasja
Vanuit directie: Margriet

Notulen
1) Opening & Agenda
De agenda is vastgesteld.
2) OR Begroting
Hanneke licht vanuit de OR de begroting en het financieel jaarverslag schooljaar
2018-2019 van de OR toe. De begroting van het schooljaar 2018-2019 en de
daadwerkelijke uitgaven van dit schooljaar worden doorgesproken. Er wordt helder
uitgelegd welke budgetten omhoog of omlaag bijgesteld kunnen worden. Er is
gesproken over de bankierskosten en onvoorziene kosten. Het is praktisch om de
onvoorziene kosten te specificeren. Voorstel om de bankierskosten en onvoorziene
kosten te splitsen.
Het op papier verzoeken tot betaling van de ouderbijdrage werkt prettig.
Vervolgens wordt de begroting van de OR voor schooljaar 2019-2020 besproken. De
MR ontvangt de aangepaste begroting en zal dan instemming verlenen op de OR
begroting schooljaar 2019-2020.
3) Informatie avond
Er wordt teruggeblikt op de informatieavond. Er was een goede opkomst en er
heerste een positieve sfeer. Er werden opbouwende en meedenkende vragen
gesteld. Na de presentatie konden de ouders in kleine groepen uiteen en napraten
over de besproken onderwerpen.
De presentatie die verzonden is naar aanleiding van de informatieavond is wordt als
helder en inzichtelijk ervaren.
4) Continurooster
Het leiderschapsteam continurooster is gestart met informatie inwinnen. Het team
wordt bevraagd en hier wordt vervolgens mee aan de slag gegaan. Het traject is
opgestart. Uiteraard zullen op termijn ook ouders en leerlingen bevraagd worden.
Eventuele invoering van een mogelijk continurooster zal niet aan de orde zijn in
kalenderjaar 2020.

5) Resultaten Audit
Margriet licht de belangrijkste punten uit de audit aan de MR toe. Deze
aanbevelingen zullen in de komende MR-vergaderingen aandacht hebben. Op een
later moment wordt er gecommuniceerd richting de ouders van de Bras.
6) Update Leiderschapsteam
Margriet geeft een update van de leiderschapsteamtaken. Op dit moment heeft de
ontwikkeling van de Bras prioriteit. De overige leiderschapsteam taken lopen rustig
door.
7) Update onderwijskwaliteit

Aandachtspunten OTO (oudertevredenheidsonderzoek):

Verkeersveiligheid: Er is een verkeersoverleg ingepland op dinsdag 5 november.
Hierbij zal een ouder van de Bras aansluiten. De Zonnestraal, een ouder van de
Zonnestraal en twee gemeentelijke ambtenaren zijn hierbij aanwezig. Dit is om 14.30
uur zodat de verkeerssituatie ook ter plaatse bekeken kan worden.
8) Update BOVOclubje
Er is een tweede deel van de enquête gemaakt voor de schoolverlaters schooljaar
2018-2019. Inhoudelijk gaat deze onder andere over de meesterproef, de eindtoets,
het ervaren van de nieuwe school en de afscheidsavond. Deze zal op korte termijn
nog verzonden worden.
9) MR Jaarplan
Het MR-Jaarplan is doorgesproken en kan gepubliceerd worden.
10) MR jaarverslag
Er zijn nog een aantal wijzigingen. Kirsten neemt contact op met Natasja om de
laatste wijzigingen door te geven. Hierna is het MR jaarverslag 2018-2019 akkoord
voor plaatsing.
11) Voorbereiding agendapunten volgende vergadering(en)
- ICT: inzet vrijwillige ouderbijdrage, d.d. 29 oktober
- Schoolondersteuningsprofiel, instemming verlenen, d.d. 19 november
- TSO voortgang, d.d. 14 januari
- Formatie en lopende vacatures, d.d. 14 januari
- Zichtbaar maken MR, d.d. 14 januari
12) Actielijst

Status bestaande acties bespreken en vaststellen nieuwe acties.

Actielijst
GMR verslagen + vergaderingen
Staan op de website van de
stichting Lucas, doorlezen,
belangrijke punten?
MR jaarplan publiceren in de
Brasapp
Aanleveren kort stukje voor MR
jaarverslag ouderbetrokkenheid
Aanleveren kort stukje voor MR
jaarverslag schoolplan
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Onderwijskwaliteit; toetsen op de
Bras
Voorbespreking volgende
vergadering met Margriet
BOVO-clubje – ronde 2

Jordi

Verslag TSO delen met ouders
Plan van aanpak sturen scores
eindtoets

Kirsten/Margriet
Margriet

Kirsten, Joke, Natasja
Joke, Jordi

Voor 25
oktober
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Na ronde 1,
z.s.m.
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13) W.V.T.T.K.
De borrel OR-MR van vrijdagavond 8 november zal op een ander moment
plaatsvinden. De datum volgt nog.

-

We hebben de vergaderingen voor komend schooljaar vastgesteld op de volgende
data:
- 30 september
- 29 oktober
- 14 januari
- 10 maart
- 7 april
- 19 mei
- 23 juni

