VERSLAG
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 03-09-2018, 20:00 – 22:00 uur
Deelnemers:

Denise den Otter, Sharon Degen, Jose Bakx, Francien Tiebosch, Xiamara van
Kampen, Susanne Arts, Pascale Poirters, Robert Muijsers, Yvet van der Sterren,
Alice van Beers,

Notulist

Robert

Nr.
1

Onderwerp
Opening en vaststellen agenda
• Welkom aan de nieuwe MRl eden.. Boek Goed Onderwijs Goede MR is besteld
• Besloten wordt de volgende onderwerpen als ‘vast’ (terugkerend) onderdeel op de
agenda van dit jaar te zetten:
a. Voortgang jaarplan
b. ICT implementatie
c. Visie De Bussel i.r.t. toekomstige huisvesting
d. Werkverdelingsplan
e. MR en ouder betrokkenheid: hoe organiseren wij onze eigen feedback opdat
zicht is op:
i. De wijze van het betrekken van ouders
ii. Hoe bepalen we de kwaliteit en het resultaat van de eigen mr?
iii. Het eigen functioneren
•
•

Het verslag van de mr van mei 2018 ontbreekt. Gezamenlijk concluderen wij dat alle
onderwerpen zijn afgehandeld of terugkomen op de agenda.
Voor de mr vergaderingen zullen ook dit jaar eerst alle onderwerpen waar de directie
bij betrokken is worden behandeld om vervolgens de overige onderwerpen te
bespreken.

2

Directie 2.0 van De Bussel / zaken ingebracht door directie
• De situatie rondom de leerkracht van groep 4a is door de directie nader toegelicht.
Het bestuur is betrokken vanaf het eerste moment. De mr vraagt aandacht voor de
wijze waarop is gecommuniceerd, inclusief de inhoud van de boodschap. De directie
zal de situatie evalueren en vastleggen.
• De status van de evaluatie van het document directie 2.0 is afgerond.
• De start van het schooljaar en de eerste bevindingen, incl. de invoering van het
onderwijsmodel en schooltijden, is positief. Met uitzondering van het bovenstaand
omschreven incident in groep 4a.
• De bezetting van de directie voor dit schooljaar 2018-2019 zal tijdelijk veranderen
door de zwangerschap van directie. Mt lid zal de mt taken vervullen. Één van de
directieleden leidt de school.

3

Voortgang jaarplan
• Het jaarplan evaluatie schooljaar 2017-2018 is doorgenomen en akkoord bevonden.
• Het jaarplan 2018-2019 staat voor volgende keer geagendeerd.
• De Schoolgids 2018-2019 is akkoord bevonden.
• Het Informatieboekje 2018-2019 is reeds goedgekeurd en rondgestuurd aan ouders.
• Het doel van het Werkverdelingsplan wordt door personeelslid toegelicht. Er wordt bij
de bond en de directie nagegaan hoe dit het beste kan worden voorbereid, zowel op
proces als inhoud. Is onderdeel van de vaste agenda.

4

Huisvestingsopgave De Bussel
• Proces aanpak / stand van zaken. Geen nieuws! Dit gaat op de lange baan! Visie
traject opstarten dit jaar. MR spreekt haar verbazing uit dat er geen zicht is op
verandering en vraagt dit na te gaan bij het bestuur.

5

Overige zaken
a. Evaluatie Kerngroep (instroom) Vlijmen. Conclusie is negatief en daarmee is het
pilotproject gestopt. Voor Vlijmen is de situatie niet te organiseren. Dit betekent voor
De Bussel de instroom opvangen in de buffer die in de opbouw van de groepen zit cq
is opgenomen.
b. Stand van zaken begroting. Komt in november op de agenda.
c. Status ICT implementatie. Op dit moment heeft de aanleg van een goede wifi prioriteit.
Voor ICT worden ‘stappen’ gezet dit jaar. Een plan hiervoor is in de maak.
d. Stand van zaken AVG. Oudergeleding geeft een korte toelichten. Discussie ontstaat
omtrent het niet meer gebruiken van Klasbord. Veel ouders vonden (vinden) Klasbord
een prima platform om informatie te delen. MR vraagt of dit niet weer in gebruik kan
worden genomen. Dit directie zal dit oppakken en er wordt gecheckt of er sprake is
van een benodigde verwerkingsovereenkomst. [het blijkt dat dit inderdaad zo is (na
mr) en de directie onderneemt actie].

6

Uit de school - rondvraag – w.v.t.t.k.
•
•
•
•

7

Voorzitter belt J. Stuijver (AVS) om na te gaan of de eerder verkregen cursus
nogmaals mogelijk is.(kosten? Subsidie?)
Website (deel mr) bekijken en met een aangepast voorstel komen.
Jaarverslag 2017-2018 mr, Voorzitter maakt jaarverslag van vorig jaar.
De MR vergadering van 26-11 is verplaatst naar 19 november.

Sluiting – volgend overleg is op 8 oktober.

