Notulen MR-vergadering 1

Datum
Tijd
Locatie

: Dinsdag 26 september 2017
: 18.30 u
: Directiekamer

1. Opening
Welkom door Yvonne.
2. Kennismaking
Alle leden stellen zich voor.
3. Ingekomen post / mededelingen
Geen ingekomen post. Agendapunt komt te vervallen. Eventuele post gaat voortaan
via email.
4. Mededelingen vanuit de GMR / notulen GMR
Geen mededelingen en/of aanmerkingen.
5. Mededelingen vanuit de directie
- Ray Lucieer is per 1 oktober benoemd tot lid van het College van Bestuur.
- Stand van zaken financiën: exploitatieoverzicht wordt uitgereikt en besproken. Wat
betreft de uitgaven lopen we op koers.
- Formatie / groepsbezetting: er zijn wat personele wisselingen geweest, maar
uiteindelijk is het hele plaatje nu compleet.
Het is nog steeds erg lastig om aan invalleerkrachten te komen. Er komt daarom
z.s.m. een stappenplan / stroomschema bij ziektevervanging. Het opsplitsen van
leerlingen zal ook een optie zijn, maar dit is natuurlijk wel een van de laatste opties.
- Op donderdag 5 oktober gaan alle scholen van Inos dicht i.v.m. staking.
- Binnen Inos zijn er nieuwe organisatorische eenheden samengesteld (scholen die
geclusterd zijn en samenwerken met elkaar). Basisschool Olympia vormt samen met
De Weerijs en De Parel een organisatorische eenheid. Zij hebben eenzelfde soort
school en populatie. Alle scholen hebben een eigen directeur. Leon Michielsen is
voorzittend directeur. Hij is (hoofd)verantwoordelijk voor deze drie scholen.
- Gezien de verschuivingen binnen het IKC (o.a. van de school en de Sleutel), zullen er
wat aanpassingen komen in en rondom het gebouw. Er ligt nu een plan voor
aanpassingen van het schoolplein (o.a. verplaatsen / aanpassen fietsenstalling,
berging peuters, kleuters en Turfje). Ook wordt er gekeken naar de afwatering.
Het plan ligt er, maar de gemeente moet nog goedkeuring geven.
6. Ledenlijst controleren + taakverdeling
De ledenlijst is goedgekeurd. Deze wordt doorgestuurd naar de GMR.

7. Planning vergaderdata schooljaar 2017-2018 (doorsturen naar GMR)
De planning is goedgekeurd en wordt doorgestuurd naar de GMR.
8. Onderhoud van de school
- Er zit een constructiefout bij het Olympiaplein en bij de ruimte met de kluizen.
Hierdoor hebben we steeds lekkages. Hier wordt aan gewerkt.
- De tegeltjes / vensterbanken bij de klaslokalen van de voorschool en kleuters worden
stukgemaakt (vandalisme). Ook hier wordt aan gewerkt. School is in gesprek met de
gemeente. Alle betreffende partijen zijn hiervan op de hoogte.
- Vanuit een van de ouders komt de vraag wat zij moeten doen als zij in de
(zomer)vakantie iets vreemds zien (bijv. een ingegooide ruit). Een bellijst voor
buurtbewoners zou wenselijk zijn. Het is erg fijn dat de Sleutel nu een soort van
buurthuisfunctie krijgt. Op deze manier kunnen zij een oogje in het zeil houden tijdens
de vakantieperiode. We kunnen zo steeds meer samenwerken en wat voor elkaar
betekenen. Verder gaat Leon bekijken hoe we in de vakantie ouders een bellijst
kunnen geven, zodat zij bij calamiteiten iemand in kunnen schakelen.
9. Rondvraag
- Waarom zien we de Kanjertraining en PBS niet of nauwelijks meer terug in onze
school?
Vanwege de roerige periode heeft dit inderdaad even op een lager pitje gestaan. We
gaan dit wel weer oppakken. De vakgroep SEO gaat zich hierover buigen. Op dit
moment gebruiken we elementen uit de Kanjertraining in combinatie met SOVAlessen van Maja. Ook willen we PBS weer op gaan pakken en de Ollekes in gaan
zetten.
- Waarin zien we terug dat Olympia een katholieke basisschool is?
Alle leerlingen moeten verplicht meedoen aan de christelijke feesten zoals Kerst en
Pasen. Onze normen en waarden zijn gebaseerd vanuit een christelijke achtergrond,
maar we houden ook rekening met andere culturen en geloofsovertuigingen.
We zullen als team gaan inventariseren hoe iedereen hier in staat en in hoeverre er
gebruik gemaakt wordt van de methode Trefwoord. Dit punt komt opnieuw op de
agenda in een latere MR-vergadering.
- Wat is een schakelklas en is er nog een schakelklas op Olympia?
Een schakelklas wordt opgezet vanuit een subsidie van de gemeente. Het is bedoeld
voor kinderen in groep 4, 5 en 6 met een taalachterstand. Dit moet elk jaar opnieuw
aangevraagd worden. Helaas is dat voor dit schooljaar niet gebeurd.
Er wordt nu bekeken of we vanaf 1 januari alsnog subsidie aan kunnen vragen.
- Hoe is het met de terugloop van de leerlingen?
Het leerlingaantal is gedaald, maar er is nu wel rust op school. Op dit moment zijn er
geen leerlingen die van school gaan. In de toekomst hopen we weer te gaan groeien.
- Hoe kunnen we Olympia positieve aandacht geven (bijv. in de krant)?
Het idee is om dit te combineren met de Kinderboekenweek. We nemen dit op met de
commissie. Tevens combineren met de bieb op school. Ook rekening houden met de
privacy (willen mensen in de krant).
- Kunnen we iets doen aan het verkeersprobleem rondom de school (voornamelijk bij
de rotonde)?
Leon gaat dit opnemen met de gemeente en politie (wijkagent).
Met vriendelijke groet,
Ilse van den Boer

