Medezeggenschapsraad O.B.S. De Knotwilg Papendrecht
Notulen vergadering van 17-4-2018
Genodigden

Namens
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X

Oudergeleding
Marieke Brouwer
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de Knotwilg
de Knotwilg

X
X
X
X

Personeelsgeleding
Margret van den Berg
Ellen Menheere
Pieta Mos
Hester Rook
Erin van Duren

de Leilinde
de Knotwilg
de Knotwilg
de Knotwilg
de Leilinde

Afwezig

X

X
X
X
X
X

1.
Opening
Vanessa opent de vergadering.
Marieke & Erin zijn beiden afgemeld bij Vanessa.
Vanessa deelt mede dat zij gaat stoppen met de MR met ingang van het nieuwe schooljaar
legt zij haar functie neer.
2.

Actielijst

- Het huishoudelijk reglement moet nog geactualiseerd worden door Vanessa.
- Margreet heeft nog een artikel gevonden over het tabletgebruik met betrekking op
gezondheid / ogen van kinderen. 20/20 regel is van toepassing, na 20 minuten tablet
gebruik, 20 seconden ogen van de tablet af, echter lukt dit bij de meeste kinderen wel!
Wij beginnen vanaf groep 4 met lessen op de tablet.
-Jaarverslag gaat Vanessa een concept opstellen.
3.

Directie aangelegenheden

Begroting
De begroting van de Knotwilg is sluitend aan de werkelijke kosten
4 x per jaar moet Vic zich verantwoorden bij bestuursmanager van OPOPS, of alles goed
verloopt en financieel te verantwoorden is.
Vic is bereid deze te presenteren aan de MR ondanks dat we inmiddels al in de 4e maand
van het jaar zitten.
Gezien het feit dat het de MR de plicht heeft zich te verdiepen in de begroting is het idee om
bijvoorbeeld 2 personen aan te wijzen ( 1 lerarengeleding / 1 oudergeleding )
Margreet heeft voorkeur het met de gehele MR gepresenteerd te krijgen van Vic.
Vanessa gaat informeren bij een andere MR hoe zij dit aanpakken.

Huisvesting de Knotwilg
Budget van € 600.000 staan voor de aanbouw van de 3 lokalen, waar geprobeerd wordt in
samenwerking met de architect hier 4 lokalen van te maken.
Procedure voor de aanvraag van de vergunningen is in gang gezet, die binnen
bestemmingsplan van de Gemeente blijven.
Echter moet de vaste aanbouw ook voldoen aan een bepaald aantal parkeerplaatsen in de
buurt. Gaat veel tijd over bovenstaande trajecten, verwachting / hoop is gevestigd op
Februari 2019.
Verificatieonderzoek onderwijsinspectie De Leilinde 13 maart
Is 1 inspecteur op visite geweest, samen met Emmy de groepen ingegaan met zicht op
ontwikkeling, gesproken met teamleden zonder directie, met leerlingen gesproken, ’s
middags was het eindoordeel; Voldoende! Kwaliteitszorg & Kwaliteitscultuur is bestempeld
met Goed! Zeer trots!
Andere schooltijden Knotwilg
Samen met de MR is 2 weken geleden overleg geweest, eindresultaat van de werkgroep is
besproken met de MR.
Maandagavond 16 April is de ouderavond geweest waarop de nieuwe schooltijden
gepresenteerd zijn door Sanne ( nieuweschooltijden.nl)
Waarop duidelijk gemaakt is dat zij geen nieuwe schooltijden verkoopt, maar puur aanwezig
is om het proces te begeleiden.
Avond is positief verlopen! Na de meivakantie gaat de enquête eruit naar de ouders, die blijft
10 dagen open staan om in te vullen.
Nadat dit besluit geformuleerd is moet er nog een keer worden samengekomen met de
werkgroep & Sanne Smeenk. Als dit besluit geformuleerd is wordt het voorgelegd aan de
MR
4.
Voortgang Andere schooltijden Leilinde
Emmy & het team vinden de pauzetijd tussen de middag vrij lang ( half uur buiten spelen )
is toch best wel lang. Kinderen hebben wat langer nodig om in de klas weer op orde zijn.
5.
Teammaster
Door Erin op de agenda gezet, vorig schooljaar is dit begonnen.
Teammaster is een opleiding voor je personeel, wanneer je je master in 2 jaar hebt behaald,
3 leerkrachten van Knotwilg & 3 leerkrachten van Leilinde.
Hebben zich 9 leerkrachten aangemeld voor de opleiding, wanneer deze subsidie wordt
toegekend wordt dit besteed aan opleiding & vrij roosteren van deze leerkrachten ( studie
verlof ) Verdeeld onder 6 van de Knotwilg en 3 van de Leilinde.
( bijvoorbeeld module gedragsproblematiek )
6.
Evaluatie BasisOnline
Positieve reacties over het gebruik van Basis Online!
- Puntje; ouders krijgen alle foto’s te zien, van alle groepen, i.p.v. alleen van je eigen
klas.
- Absentie melding wordt ook gebruikt als verlofaanvraag, dit is niet de bedoeling!

7. Nieuwe datum vergadering 5 juni 2018 i.v.m. avondvierdaagse
Dinsdag 29 Mei 2018 plannen we in als extra vergadering voor de nieuwe schooltijden.
Dinsdag 12 Juni 2018 wordt de vervangende datum voor de MR vergadering.
Vanessa sluit deel 1 van de vergadering om 20.50 uur.
Actielijst
Datum
vergadering
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Actie

Door

8-3-2018

Actualiseren huishoudelijk reglement

Vanessa

8-3-2018
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8-3-2018

Jaarverslag 2017

Vanessa &
Margreet

Deadline

