OBS ’t Jok – Hoorn
Gewoon gelukkig zijn aan de rand van bos en duin.

Notulen MR vergadering
Datum: 19 september 2019
Aanwezig: Rolien, Hessel, Rienk, Loes en Marieke
Afwezig: -

1) Opening
Er zijn geen mededelingen.
2) Notulen vorige vergadering
De notulen van 20 juni worden akkoord bevonden en worden (zonder namen) doorgezet voor
publicatie op de website.
3) Veiligheid
Er is momenteel slechts 1 collega BHV'er, er is dus nood aan een extra BHV'er. De wens is geuit
om jaarlijks training te volgen. Er zijn een aantal actiepunten uit het RI &E rapport die
beoordeeld moeten worden maar gezien de beperkte bezetting heeft dit geen prioriteit.
4) MR beleidsstukken
•
•
•

punt 19 Cito moet IEP worden
punt 16 en 17 zijn GMR zaken (dus kunnen van de lijst)
punt 03 wordt besproken
o het is lastig om de taken goed te verdelen
o er wordt gesproken over de Zeelieden herdenking en schoolfoto's
o kritisch blijven kijken naar taken en afweging maken
o enkel als combinatiegroepen op stap

5) Koffieronde (punten die aanbod komen)
•

•
•
•

schoolfotograaf
o onderwerp wordt 17 okt met andere OPOT scholen besproken
o eventueel bij ouders neerleggen of we dit nog willen doorzetten
o punt om volgende MR bespreken
update toekomst onderwijs Terschelling
voorstel nieuwe leerkracht
...

6a) Communicatie
•

WhatsApp groep(en)
o ouders oproepen om mee te kijken met kinderen
o in november is er weer een mediawijsheid training
o de vraag komt op of dit breder moet (bv. ouderavond) >> wordt 17 oktober
besproken met de collega scholen

6b) Next level
•
•
•

de MR wordt bijgepraat over de Next level dag in Earnewald
er wordt geconstateerd dat we als OBS 't Jok al veel doen op het gebied van Next level
een aantal zaken van de Next Level dag worden meegenomen voor de evaluatie

7) Huisvesting
•

geen zaken te bespreken

8) Nieuws team, OR, GMR
•
•
•
•

•
•

de MR wordt bijgepraat over de sollicitatie rondes
invalleerkracht bevalt heel goed
de prioriteiten liggen momenteel bij de kinderen en het vinden van een nieuwe collega
OR verliep in het verleden niet heel soepel
o het lijkt nu beter te lopen
o activiteiten worden beter gepland + vaste vergader data
GMR komt begin oktober samen
mogelijkheid voor MR cursus
o 3 leden van de MR zijn geïnteresseerd

9) Rondvraag
•
•

schoolreis groep 6,7 en 8 gaan naar een zeilkamp in Heeg
o het is een dure schoolreis >> hierover worden ouders geïnformeerd
een MR lid geeft aan dat dit het laatste schooljaar is
o Opties voor vervanging worden besproken

10) Sluiting
•

volgende MR staat gepland op donderdag 21 november om 19.45u

