MR-Vergadering OBS De Wildert

Datum - Tijdstip

19 april 2022 - 19:30

Locatie

Aula OBS de Wildert

Genodigden
PG

Miek van Leijsen, Ineke Fluijt, Ingrid Simjouw

OG

Marco van Berlo, Mark van Baal, Edwin Schaap

Gasten

Jory Vos

Agenda
1. Opening en mededelingen
Geen mededeling
2. Notulen vorige MR Vergadering
Notulen is goedgekeurd.
3. Ingekomen post / e-mail
a. MRAcademy
Geen toevoegingen
b. Notulen GMR
Jory legt uit: Binnenklimaat is goed. Isolatie is goed. Vloerbedekking in
aula is verouderd. Er komt t.z.t een buitenschuurtje voor containers,
buitenspeelgoed en meubilair. In de aula is het snel warm.
4. Formatieplan
a. Groepsverdeling
Afgelopen studiedag is het team bezig geweest met het
formatieplaatje. Er kwamen een aantal voorstellen uit, maar er is nog
geen besluit.
De groepsverdeling is wel bekend. Extra kleuterklas komt erbij. Starten
dus met 2 kleutergroepen. Combinatiegroep 3/4 ivm aantal leerlingen.
Groep 5 en groep 6 in de ochtend losse groepen en in de middag is er
een combinatie 5/6. Groep 7 en Groep 8 zijn losse groepen. *
* (aanvulling: de formatie is door omstandigheden veranderd naar een vaste ¾ en ⅚ )

5. Vertrek Jory, Miek volgt op.
Jory wordt directeur op een andere school binnen Markantonderwijs. Wellicht
wat vroeg, maar er liggen plannen die uitgerold zijn. Miek neemt het over met
vertrouwen van het team.
6. Jaarplan 21-22
Marco vult aan.
a. Thema : zichtbaarheid
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b. Ouderbetrokkenheid
7. Nieuwe penningmeester OR Nieuwe jaar
Geen reactie. Oproep via Ouderportaal met tijdsinvestering. Miek geeft
nummer voor persoonlijke benadering aan Edwin.
8. Actualiteiten, Stand van Zaken
a. Corona
geen mededelingen
b. BSO en kinderdagverblijf
Beide groeien en aanwas op Wildert groeit ook.
c. TSO; tijdens de overblijf vinden er soms incidenten plaats, die niet in
de ochtendpauze zichtbaar zijn. Kinderen eten 15 minuten, spelen
vervolgens 45 minuten buiten/binnen. Ouders en Grote broers en
zussen, coördinator doen allemaal hun best, maar dat neemt niet weg
dat er onrust is. Continurooster is niet gewenst ivm werkdruk
leerkrachten. Voorstel is om surveillance van leerkrachten op te zetten
in de hoop dat er meert rust is. Opvallend is dat dezelfde kinderen in
de problemen komen.
Overblijfouders hebben vanwege corona geen cursussen kunnen
volgen. Navraag bij Gemke over hoe het staat met de scholing.
Wens is om meer overblijfouders te werven.
Grote broer, grote zus staan onder begeleiding van ouders. Spelen een
fijne rol in het aanbod van activiteiten.
Tip: laatste 15 minuten extra surveillance van leerkrachten. Bespreken
in bouwvergaderingen.
9. RI&E
Jory vertelt: Trots op het team. Ladder is vervangen. Stepstones verwijderd.
Leerkrachten zijn op de hoogte over goede zit- en werkhouding. Rapport is
beschikbaar. Wordt in MR-drive gezet.Tussentijdse terugkoppeling binnen
twee weken. Bij opvallende zaken wordt het geagendeerd, anders wordt het
goedgekeurd.
10. GMR
a. Voornemen samenwerking Markant & Leersaam
i. Procesgang
Vlot en professioneel proces begeleid door VOS ABB. Tijdens
sessie is er goed de tijd genomen om te praten. De impact is in
Etten-Leur het grootst. In de sessie komen de meeste vragen
vanuit de kant. 1 juni moet rapport af zijn en in GMR en in
gemeente passeren. In juli/augustus zou de fusie rond kunnen
zijn.
ii. Rapportage
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11. Rondvraag
Miek: Benen op tafel moment: voorafgaand of aansluitend aan vergadering.
Bespreekpunt: Evaluatie van huidig functioneren.
- Miek: Prettig dat er een reminder gestuurd wordt wanneer de agenda
bekend is.
- Jory: Datum prikken voor MR-etentje door Ineke

