Notulen medezeggenschapsraad obs de Burght

Datum: 3 juli 2018
Start: 18u
Eindtijd: 19.15u
Aanwezig:
Marijke van Bennekum, Liesbeth Heins, Babette Hofstede, Merel van Gaalen, Karine Luinge, Allard Meine
Jansen, Anna Riemersma, Andrea Wiegman.
Met kennisgeving afwezig: Sarah Reintjes.
Agenda:
1.
N.a.v. notulen vorige vergadering: schoonmaak (Allard & Sarah):
Doorgeschoven naar volgend schooljaar.
2.

N.a.v. notulen vorige vergadering: verf schoolplein (Allard):
doorgeschoven naar volgend schooljaar.

3.

Schoolplein:
Thomas en Sjuul (gymmeesters) hebben onderzoek gedaan naar in welke mate kinderen bewegen
op het plein. Dit blijkt niet heel veel te zijn, afgezien van de voetballende kinderen. Om kinderen
meer te laten bewegen hebben zij een plan bedacht voor het schoolplein. Deels is dit al uitgevoerd:
met verf zijn plekken gemarkeerd om bepaalde spelletjes te spelen, er zijn aansluitpunten voor
springtouwen bevestigd aan de muur. Ook is er een springtouwochtend geweest. Volgende stap:
een panna-(voetbal)kooi naast het schuinaflopende stuk plein (naast de brandtrap). Hiervoor moet
het plein geëgaliseerd worden (het is nu niet vlak). Thomas neemt hiervoor contact op met Allard.

4.

MR-leden volgend jaar (nieuw lid personeel gezocht) + samenstelling MR komende jaren:
Als we afwisselend op dinsdag en donderdag vergaderen neemt Sander Boerman graag deel aan de
personeelsgeleding van de MR.
Afvloeiing komende jaren ziet er als volgt uit:
Anna eind schooljaar 2019
Karine of Merel eind schooljaar 2019 (afhankelijk van GMR en voorzitterschap)
Sarah eind schooljaar 2020
Babette/Andrea eind schooljaar 2021
Allard eind schooljaar 2026.

5.

Discussiepunt: vergaderen op dinsdag of donderdag:
afwisselend op de dinsdag en donderdag. Zo gauw de GMR vergaderdatums bekend zijn maakt
Karine een planning voor volgend jaar. Deze legt zij ons voor en na goedkeuring mailt ze hem naar
Priscilla.

6.

CAO: stand van zaken schoolreis:
besloten op de studiedag van het team is volgend jaar eerst alleen de meerdaagse schoolreis voor
de groepen 5 en 6 af te schaffen. Groep 7 en 8 gaan dan nog wel op meerdaagse schoolreis. In
schooljaar 2019-2020 gaat alleen nog groep 8 op meerdaags schoolreisje. We moeten even Marjan
erop attenderen dat het schoolreisgeld wat geïnd wordt voor gr 5 en 6 veranderd moet worden.
Moeilijkheid is dat we nog niet weten wat het alternatieve bedrag is. We zouden graag een
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schoolreiscommissie instellen, die kan dan gaan onderzoeken wat er mogelijk is qua schoolreis. En
ook wat per groep een goed moment is. Het is leuk hier ook de kinderen (bijv. leerlingenraad) bij te
betrekken. Voor de groepen die nog een dag op schoolreis gaat de voorkeur van de MR uit naar
iets met teambuilding, bijvoorbeeld een daycamp met vlottenbouwen/poldersport o.i.d. Het idee
is dat de leraren aan de kinderen van de groepen 4 en 5 (dan 5 en 6) vertellen dat ze volgend jaar
op eendagsschoolreis gaan i.p.v. meerdaags.
7.

Rondvraag. Evt. samenvatting voor in jaarverslag.
Mededeling: De groepen 6, 7 en 8 gaan nu tijdens verkeersles ook met een VR-bril aan de slag. Dit
is een uitbreiding op "Verkeersplein'.

8.

Kan iedereen input leveren voor het jaarverslag?

9.

Kan iedereen input leveren voor de speerpunten voor komend schooljaar? Er worden er al twee
genoemd: spelling en de schoonmaak op school.

