Notulen medezeggenschapsraad obs de Burght
Notulen MR vergadering
Schooljaar 2016-2017
Datum: 30 mei 2017
Tijd: 19.00 – 21.30u.
Locatie: MFR
Volgende vergadering: 11 juli 2017 (18u, daarna etentje).
Aanwezig:

Babette Hofstede, Ton van Oosten, Gerrit Jan Peuscher, Sarah Reintjes (oudergeleding
MR).
Allard Meine Jansen, Andrea Wiegman (aspirantleden MR).
Elsbeth Antonissen, Marijke van Bennekum, Merel van Gaalen, Liesbeth Heins, Karine
Luinge (personeelsgeleding MR).
Norah van Dijk, Marjan Gietermans (leden MT).

Met kennisgeving afwezig: Emmeline Bijlsma
Agenda
1. Mededelingen vanuit MT
- Vakantierooster (ter informatie)
Tweede week meivakantie ná de eerste week, i.v.m. schoolonderzoeken VO in week voor
Koningsdag. Dus na Koningsdag volgen twee vrije weken voor de kinderen.
- Personele zaken (ter informatie)
We hebben helaas kennis genomen van de ziekmelding van Bas Breuker (groep 6). Het is spijtig
dat het zo gelopen is. Diana Schenk en Maria Ramselaar staan voor de groep (Diana werkte al op
vrijdag in de groep).
Silvana van Dijk en Merel van Gaalen gaan met zwangerschapsverlof. Maartje Oudbier stopt met
haar werk op de Burght.
- Vragen omtrent inspectiebezoek
Vraag door MR-lid: hoe worden leraren beoordeeld?
Zie schoolgids/-plan. Er is een gesprekscyclus, met één keer per jaar een POP-gesprek, daarna een
functioneringsgesprek (naar aanleiding van klassenbezoek door MT), met daarop volgend een
beoordelingsgesprek.
Het MT heeft bij haar klassenbezoeken dit jaar haar focus gelegd op het didactische aspect; o.a.
differentiatie in de instructie en daarmee het uitdagen/verrijken van ‘slimme kinderen’, en de 21 e
eeuwse vaardigheden en hogere orde denken (zie Taxonomie van Bloom, denksleutels). Er
gebeurt veel in de school! Ook kijken we kritisch naar alles wat we al doen (bijv. de
techniekkratten, het thematisch werken bij de kleuters etc.).
Daarnaast worden nieuwe collega’s opgevangen door Marjan d.m.v. nieuwkomersbijeenkomsten
en door Liesbeth (coaching).
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2. Actiepunten vorige vergadering
Wie
Karine,
Liesbeth,
Ton, Allard
Gerrit Jan

Wat
Afspraak maken met Sam Hoitink.
Liesbeth neemt contact op met Sam.

Wanneer/acties
Liesbeth heeft Sam H. uitgenodigd.

Past de verouderde statuten aan.

Gerrit Jan heeft dit aangepast en naar
Marjan gemaild (voor op de website).
Sarah vernieuwt het overzicht van de
MR.

Karine

Rentokil inschakelen in digitaal
klachtensysteem onderhoud OOadA, via
Priscilla (administratie).
Leest de stukken van de GMR.
Neemt contact op met organisatie
Avondvierdaagse en koppelt dit terug aan
alle ouders via de nieuwsbrief (Marjan).
21st Ct. Skills, kindportfolio, aangepaste
inlooptijden bespreken met team tijdens
studiedag.

Gerrit Jan
Emmeline

PMR

Gelezen.

21st Ct. Skills zijn uitgebreid
besproken, de andere twee blijven
staan.

3. GMR
Karine/Elsbeth.
Samenwerking Federatie Openbaar Primair Onderwijs.
De federatie is vorig jaar opgezet om dingen samen te doen (huisvesting, Arbo). Nu willen ze een
stap verder gaan. Dat betekent dat Herbert de Bruine 2 dagen voor die federatie gaat werken. Alle
besturen van openbaar onderwijs in Amsterdam (en ook de Brede Selectie) vallen daar onder.
GMR heeft een juridisch adviseur in de arm genomen, wordt de procedure hiertoe wel gevolgd?
Grootste zorg: het lijkt verdacht veel op een grote fusie (zie Rotterdam). Onze stichting is een
gezonde en goedlopende stichting, gaat dit ten koste van ons? Nu is alles vrij persoonlijk, dan ben
je als personeelslid een nummer.
Volgens Herbert is een fusie nu niet de intentie. Het doel is backoffice beter regelen. Alle
commissies van de GMR onderzoeken nu hun eigen standpunt. Dit wordt op de volgende GMRvergadering weer besproken.
Afgesproken is dat leden van de MR de stukken over de federatie lezen.
Overig GMR: personeelsleden van GMR zijn het er over eens dat er behoefte aan een gezamenlijk
standpunt/richtlijnen en evt. gezamenlijke scholing over de 21st Century Skills. Het is nu meer
een begrip dan iets waar we daadwerkelijk mee kunnen.
4. Nieuwe ideeën n.a.v. app Emmeline
- Zon/maan/ster: zie vorige notulen.
- Rapportgesprekken met kinderen erbij: gebeurt in groep 7&8. Daarnaast op verzoek van ouders.
- Gezonde traktaties / voedingsbeleid school: zie schoolgids.
5. Rondvraag
- Voor het eerst staat de TSO niet op de agenda: hoe gaat het nu?
Er loopt iemand van Theo Thijssen mee met Ekram, deze komt ook in de klas kijken. De
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begeleiding lijkt erg goed. Marijke regelt autobanden om mee te spelen.
- Hoe laat begint de volgende meeting? Dinsdag 11 juli om 18u vergaderen, daarna uit eten.
- Er kwamen twee klachten over verkeer bij school. Vuilnis wordt nu op andere tijden opgehaald
en er komt een waarschuwingsbord (pas op, school o.i.d.).
- Marijke is tijdelijk voorzitter i.p.v. Merel. Merel neemt het dan in januari weer over.
Sarah, Liesbeth en Andrea nemen het schrijven van notulen, evenals het beantwoorden van mails
op mr@obsburght.nl.
- Idee: kan Andrea iets betekenen op school? Hoe verandert de wereld, vragen stellen, welke skills
zijn er en welke zijn later belangrijk? Praten met ouders, kinderen, leraren. Beginnen met de kids!
Actielijst:
Wie
Karine

PMR

MR
MR

Wat
Rentokil inschakelen in digitaal
klachtensysteem onderhoud OOadA, via
Priscilla (administratie).
21st Ct. Skills, kindportfolio, aangepaste
inlooptijden bespreken met team tijdens
studiedag.
Lezen stukken over de federatie.
Vervolg Andrea: hoe krijgen we de kids
21st Century proof??

Wanneer/acties

21st Ct. Skills zijn uitgebreid
besproken, de andere twee blijven
staan.

