Notulen MR vergadering
OBS de Vijverstee
Notulist: Mark Bouwman
Datum: 12-06-2017
Voorzitter: Mariëlle Jongsma Tijd: 20.00 uur
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Plaats: De Vijverstee

OPENING
Aanwezig: Mariëlle, Paulien, Aleid, Jurryt, Gerda, Mark, Margriet, Annie, Jan
Afwezig met kennisgeving:
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Vaststellen agenda
Ongewijzigd vastgesteld
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Notulen vergadering 08-05-2017 + actiepunten
Ongewijzigd vastgesteld
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Mededelingen MR leden
Informatie avond is geweest voor groep 3/4 en is positief ontvangen.
Auto’s rijden hard over het zandpad en zorgt voor onveilige situaties. Er is gebeld
met de gemeente en er worden BOA’S ingezet om het in de gaten te houden.
Er is bij de gemeente animo om toch wat met het plekje van de oude gymzaal te
gaan doen. Er zal iemand van de plein groep en van de MR heen gaan om in
gesprek te gaan met de gemeente. Er is besloten om te wachten om budgettaire
reden.

Deel 1 onderlinge MR vergadering
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Vernieuwbouw: terugkoppeling uit de werkgroepen
Werkgroep meubilair: wacht af welk bedrijf ze kunnen
gaan bestellen. Er is gekozen voor groeps en
individuele tafels en stoelen. Er zijn verschillende
onderwerpen waar men naar kijkt.
Werkgroep plein: Er komen verschillende
onderwerpen binnen die nader bekeken worden.
Werkgroep ICT: Er staat een fout in de agenda van de
website.
Werkgroep speel lokaal: Hebben verschillende dingen
gezien.
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Evaluatie team continue rooster
De collega’s geven aan dat als erg positief is ervaren.
Wel is er aangegeven dat het in sommige gevallen wel
zwaar is. Bij de bovenbouw geeft men aan dat leertijd
erg krap is.
Niet overal is het doorgedrongen dat er met een
continue rooster word gewerkt.
Leerlingen geven aan dat ze het erg prettig ervaren.
Pleinwacht is wel een moeilijk punt om met elkaar op
een lijn te zitten wat betreft de regels.
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I
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Vacature MR volgend schooljaar
Voor vacature hebben zich 2 mensen aangemeld
Jan Harms heeft zich herkiesbaar gesteld en Mariet
Tuitman.
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Pedagogisch klimaat

Deel 2 MR vergadering met directie
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Mededelingen directie:

1. Huisvesting De Kamp/ bijgebouw:
De laatste weken hebben we Internetproblemen op de
Kamp. De beheerder werkt vaak niet mee. Onze
coördinator Geert, de bovenschoolse ICT-er, Heutink
en de gemeente Tynaarlo zijn hier mee bezig. Aan de
Rezaggo hebben we vermoedelijk te maken met een
steenmarter.
2. Er is weer veel overlast op de pleinen. Glas en
bierblikjes worden dagelijks achtergelaten. Het
verzoek om het plein aan de Fledders zelf schoon te
houden aan de BSO, wordt weinig gehoor gegeven.
Inmiddels heeft ook de gemeente een reactie naar de
politie gedaan en wordt er nu ‘s avonds
gecontroleerd.
3. Het IPC concept is op de margedag besproken en het
hele team staat hierachter. In oktober gaat het hele
team 2 IPC scholen bezoeken. Scholing zal volgen.
4. De evaluatie SJP wordt als bijlage meegestuurd. Dit is
ter vervanging van de eerder door jullie ontvangen
Tussenevaluatie SJP. De speerpunten voor het
Schooljaarplan 2017-2018 zijn door het team
goedgekeurd, maar het plan moet redactioneel nog
worden bijgesteld.
5. De Europese aanbesteding voor het Meubilair zal deze
week rond gemaakt worden. Volgende week kan het
team diverse soorten meubilair bekijken op de
Veenvlinder
6. Er zijn bij mij geen reacties van ouders op de
formatiebrief gekomen
7. Juf Annelie gaat volgend jaar naar de Schuthoek in
Zuidlaren.Juf Betty gaat naar de Zeijer Hoogte.
8. Extra gelden voor de zorg zijn aangevraagd m.n. voor
de komende groep 3 en 4.Het resultaat is, dat we extra
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ondersteuning mogen inzetten gedurende 5
ochtenden (4 uur). Juf Els zal 3 ochtenden invullen.

9. De uitreiking van het boek aan groep 8 op 2 juni in de
kerk van vries was een groot succes ( zie Vries. NU)
10. Nieuwe taalmethode “Taal actief” wordt volgend
schooljaar ingevoerd.
11. Het Drents- Verkeers- Veiligheidslabel is wederom aan
de school toegekend.
12. T.a.v. de voortgang Vernieuwbouw zal ik ter
vergadering doen.
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Interne communicatie MR - Directie
Een aantal onderwerpen komen ten tafel die
besproken worden over de interne communicatie.
MR heeft geadviseerd om samen met directie en team
externe hulp in te schakelen om de interne
communicatie te verbeteren.
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Tussen evaluatie schooljaarplan 2016-2017
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Schooljaarplan 2016-2017 is doorgenomen en is
vastgesteld
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Ovb speerpunten schoojaarplan 2017 - 2018
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Rondvraag/
WVTTK
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Actiepunt: Aleid zoekt uit of er een template is voor
een evaluatie voor het continurooster.

IP = Instemmingsbevoegdheid personeel
IO= Instemmingsbevoegdheid ouders
AP = Adviesbevoegdheid personeel
AO = Adviesbevoegdheid ouders
I = Informerend door directeur/ bevoegd gezag
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