Vastgestelde notulen

Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
31 augustus 2017 20:00 Meidoornsingel

Aanwezig oudergeleding: Sander, Niels en Kristel
Afwezig oudergeleding: Bregje
Aanwezig personeelsgeleding: Donna, Sonja, Ümmü, Ingrid en Jacqueline
Aanwezig directie: Jeanine
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Agenda
Vaststellen notulen 14 juni 2017
Instroom? Wat is nu precies het aantal leerlingen?
TSO voorstel, reacties ouders?
Communicatie omtrent vaststelling herfstvakantie
Veiligheid
Verkiezingen oudergeleding
Opzet vergaderdata
W.v.t.t.k.

Ad 1.
Agenda
Niels wil een extra punt op de agenda. Deze wordt aan de agenda toegevoegd en wordt punt 6 i.p.v.
verkiezingen oudergeleding i.v.m. aanwezigheid van Jeanine. De andere agendapunten schuiven op.
Daarna wordt de vergadering voortgezet zonder Jeanine.
Ad 2.
Vaststellen notulen 14 juni 2017
Zijn na aanpassingen vastgesteld en goedgekeurd.
Ad 3.
Instroom? Wat is nu precies het aantal leerlingen?
Er is een instroom van nieuwe leerlingen. De meesten zijn kleuters. Een enkeling is zij-instromend.
Op 1 oktober 2017 heeft de Wilgenstam 350 leerlingen. Daling vindt niet plaats. Als de school met 24
leerlingen groeit, krijgt zij weer geld.
Ad 4.
TSO voorstel, reacties ouders?
De overblijfleerlingen eten 30 minuten met de leerkrachten en spelen 30 minuten buiten onder
toezicht van Mundo en enkele leerkrachten.
Niels: “Mijn kinderen vinden het leuk”. Sander: “Mijn dochter wilde nooit overblijven en nu opeens
wel”. De kinderen zijn positief.

De leerkrachten: “De kinderen zijn rustiger na de overblijf en er zijn geen conflicten”.
Bij de groepen 3 is het voor sommige kinderen pittig om binnen 30 minuten hun lunch op te krijgen.
Bij de kleuters verloopt de TSO nog niet helemaal naar wens. Het is nog te onrustig en er gaat veel
tijd verloren. Jeanine heeft morgen een gesprek met Mundo hierover.
Niels vindt het jammer dat er geen melk is tussen de middag. Jeanine zegt dat schoolmelk een optie
is. Er moet onder de ouders gevraagd worden of er aan melk tussen de middag behoefte is. Zo ja, dan
gaat Jeanine hier achteraan. De leerkrachten vinden de TSO niet geweldig voor henzelf. Zij komen
tussen de middag niet tot rust. Een half uur lunch houden zij niet over, i.v.m. voorbereiding lessen
tussen de middag. Ook vinden zij dat er vereenzaming plaatsvindt van het vak. In de
personeelsruimte is het tussen de middag nagenoeg leeg.
Ad 5.
Communicatie omtrent vaststelling herfstvakantie
Dit schooljaar heeft de school 1 week herfstvakantie en 5 vrije dagen. Dit heeft te maken met een
lang schooljaar dit jaar. Er worden door de kinderen en leerkrachten te veel uren gemaakt en dit
moet gecompenseerd worden. Dit gebeurt middels 5 vrije dagen. Jeanine zegt dat dit eerder
gecommuniceerd had moeten worden, maar zij wist dit niet van tevoren. Dit moet in de toekomst
eerder gecommuniceerd worden. De MR had hierin ook meer erkend willen worden. De 5 vrije
dagen zijn achter elkaar in gepland, maar i.v.m. werkende ouders hadden dit ook 5 losse dagen
kunnen zijn. Betere communicatie had er moeten plaatsvinden. In de komende nieuwsbrief doet
Jeanine hiervan verslag aan de ouders. Zij gaat met Mundo in gesprek over de opvang van kinderen
tijdens de 5 vrije dagen.
Ad 6.
Veiligheid
Niels uit zijn zorgen over de kapotte ruiten. Hij stelt veiligheidsglas voor i.p.v. standaardglas. De
aanschaf is duurder, maar op de lange termijn is het goedkoper. Jeanine is het hiermee eens.
Niels stuurt Jeanine informatie over veiligheidsglas/letselveilig glas. Zodra Jeanine dit binnen heeft,
neemt zij contact op met BOOR om tot goede oplossingen hierover te komen.
Ad 7.
Verkiezingen oudergeleding
Er moeten officiële verkiezingen worden uitgeschreven. Marchien van Marle wil graag terugkomen.
Kristel heeft van 2 ouders vernomen dat zij ook interesse hebben om in de MR plaats te nemen.
De MR-geleding bestaat na de verkiezingen uit 5 ouders en 5 leerkrachten.
Ad 8.
Opzet vergaderdata
Er zijn in principe 10 vergaderingen per jaar.
1e - donderdag 29 augustus 2017
2e - dinsdag 26 september
3e - dinsdag 7 november
4e - dinsdag 12 december
5e - dinsdag 23 januari 2018
6e - dinsdag 6 maart
7e - dinsdag 10 april

8e - dinsdag 15 mei
9e - dinsdag 12 juni
10e - nog nader in te vullen
Ad 9.
W.v.t.t.k.
Sonja: “Op de Wilgenlei is onze conciërge Jan van Bemmel in augustus met pensioen gegaan. Behalve
de leerkrachten is er niemand extra. Ouders bellen naar school, maar er is niemand die kan
opnemen. De buitendeur staat nu steeds open. Ik vind het geen veilig gevoel. Hoe kan dit opgelost
worden?”
Jacqueline: “Hoe zit het met de controle op de gymtoestellen en gymmaterialen?” Kristel hierover:
“Sport en Recreatie moet hiervoor zorgen”. Kristel gaat hier achteraan.
Sonja: “De pasjes om binnen te komen bij de gymzalen werken op tijd. Kan hier ook iets aan
gebeuren?” Kristel neemt dit ook mee.

Notulen gemaakt door: Jacqueline Moerman
Volgende vergadering: dinsdag 26 september 20.00 uur in de personeelsruimte op de
Meidoornsingel.

