OBS De Rietschoof
Notulen - Medezeggenschapsraad
Maandag 25 september 20:00 uur school
1. Opening vergadering
Dirk-Jan opent de vergadering.
2. Aantal leerlingen peildatum 1 okt 2017 + verwachtingen voor komend jaar
Nu 63 leerlingen.
3. Schoolwerkplan
Handtekening van MR oudergeleding vereist. Volgt z.s.m. via Dirk-Jan.
4. ICT nieuwe Tablets
Werken naar behoren en het typen op een fysiek toetsenbord werkt goed voor de kinderen.
Technisch zijn ze beter dat de vorige dus iedereen tevreden. Oude waren afgeschreven (na
3 jaar) dus nieuwe waren welkom. Ze kunnen ook op Google en er zit een woordenboek
op.
5. Punten van Han
De sollicitatie procedure voor vervanger van Anita Burlet is begonnen. Han zat in eerste
instantie in de sollicitatie commissie maar een jonger lid wilde erin dus Han heeft zijn plaats
afgestaan. Hij heeft wel het aanbod gedaan als ze ervaring nodig hebben dan kan Han
inspringen. 22 januari 2018 gaat ze uiterlijk weg, dus opvolging moet er dan zijn en moet er
dan klaar voor zijn. Opvolging dus snel vinden. Er wordt niet intern gezocht wegens en
gebrek aan kandidaten maar er is extern een aardig aantal sollicitanten gevonden. De
gesprekken zijn deze en komende we(e)k(en). Ferdinand (bestuurder naast Anita en
toekomstige nieuwe bestuurder) zit op vinkentouw dat de directeuren een team moet
worden maar als ze de deur uitlopen zijn ze toch (gezonde) concurrenten dus
samenwerken is altijd met een afstand.
We staan al jaren op hetzelfde niveau, 63 leerlingen.Er zijn weer een aantal ouders op
gesprek geweest en met verdeeld over een aantal jaren tot 13 nieuwe kinderen. We
hebben een hoog niveau uitstroom dus dat is positief voor de nieuw binnen te halen
leerlingen.
Sociale veiligheid vragenlijst is weer rond gestuurd en antwoorden komen binnen. Vragen
kunnen door school niet aangepast worden, Ze zouden wel eruit gelaten kunnen worden
maar de vraagstelling staat vast. Uitslag resulteert in een actielijst waar aan de school moet
werken.
6. GMR-update
Niets was vorige week toen ik op kamp was. Stuur notulen door als gereed! (Actie AR)
7. Trainingen; kanjer training, Engels voor teamleden
Engels voor teamleden, ze zijn nu individueel een cursus aan het doen.
Maar is het wel goed om de kinderen zo ver vooruit te laten werken met Engels. Als ze op
de middelbare komen lopen ze heel ver voor en is dat wel goed. Dus moet je er wel mee
doorgaan. Overleg met Cambium wat we kinderen kunnen bieden met het aanbieden van
engelse les op cambium en engelse leraren cambium hierheen komen om te bekijken wat
we hier doen. Veel meer dingen in het Engels bijvoorbeeld vakken zoals tekenen, gym en
lezen.

8. Vakspecifiek: Engels, Godsdienstonderwijs, vervangingen methoden (?) voor de
vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuuronderwijs, Wetenschap & Techniek
Engels zie boven uitleg.
Nieuwe methodes nodig 2018? Een aantal methodes zijn vorig jaar al vervangen dus niet
nodig dit en komend jaar, waaronder Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuuronderwijs,
Wetenschap & Techniek. Methodes zijn heel duur voor een school en dus lastig te
vervangen. Er zijn voldoende methodes, heel mooi maar dus heel duur.
Godsdienst. Er zal 20 keer les gegeven worden maar er is tot nu toe geen contact meer
opgenomen vanuit de kerk om dit te plannen. Insteek is meerdere godsdiensten maar
sturing vanuit protestantste kerk NL dus zelf richting geven aan andere godsdiensten. De
vorige godsdienst lerares deed het zijdelings wel, dus de nieuwe wel uitdrukkelijk vragen
naar de andere religies.
Overige onderwerpen
9. Landelijke stakingsdag primair onderwijs
School gaat meedoen met de staking. School gaat dicht. Ellie en Niels gaan naar Den
Haag (Malieveld). Directie doet niet mee, rest personeel wel.
Han heeft van Anita begrepen dat er gewoon uitbetaald wordt, ook voor de onderwijzers die
geen lid van de bond zijn. Voor de toekomst is er niets bekend maar er zijn allerlei
speculaties over volgende stakingen.
10. Feedback schoolreis UBB, UOB
Alles naar tevredenheid verlopen. Nieuwe OR leden hebben het goed gedaan. Meerdaagse
schoolreis was ook een succes.
11. Feedback inloopavond
Het was druk en het team, de ouders en kinderen vonden het leuk en dus was het
geslaagde avond. Alle ouders behalve 1 Syrisch echtpaar was er niet en de nieuwste
Syrische ouders niet. Misschien begin volgend kalenderjaar speciale bijeenkomst voor
ouders met extra info over engels (lessen, examen), verkiezingen MR (en OR). Bij de OR
loopt het goed dus wat betreft de ouderraad zo houden. MR moeten we nieuwe leden
hebben vanaf volgend jaar.
12. Wvttk
Han houdt POP en PAP gesprekken met elk teamlid over de toekomst, persoonlijke
ontwikkeling.

Personeelsmutaties; Nieuwe leeraarondersteuner. Yvonne zou parttime komen maar

Alice is nog afwezig dus werkt nu tot 1 november fulltime maar werkt erg goed en iedereen
is tevreden. Na 1 november 1 dag minder dus Han moet na 1 november aanvulling zoeken
tot fulltime. Bepo? Voor Alice staat nog geen datum van terugkomst vast. Niels is na een
gesprek met Han directie-ondersteuner geworden om als buffer te dienen als Han hier niet
is. Dit was hij voorheen al maar nu is het officieel. Hij is geen adjunct-directeur en er zal
nooit een adjunct-directeur komen. Han neemt over 2 jaar definitief afscheid, rond deze
periode.
Nieuwe website na herfstvakantie willen we de nieuwe website in de lucht hebben. Daar
kunnen we laten zien wat de school doet en eventuele speciale activiteiten voor ouders
uitlichten (als vervanger voor extra informatie op de info avond).
Marokkaanse leraar blijft nog steeds tot onze beschikking voor de lessen aan de Syrische
kinderen.
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