Notulen MR-vergadering 4

Datum
Tijd
Locatie

: Maandag 5 maart 2018
: 18.30u
: Directiekamer

1. Opening
Welkom door Yvonne
2. Mededelingen vanuit de directie
- De begroting is goedgekeurd.
- Er komen nieuwe chromebooks en een nieuwe chromebookkast. Dit betekent dat er
op bijna 2 klassen 1 kast is. De groepen 3 en 4 maken op dit moment vooral gebruik
van IPads.
- Er wordt een nieuwe methode Veilig Leren Lezen aangeschaft voor groep 3.
- Dit jaar vieren we het 5 jarig bestaan van Olympia. Dit valt samen met het
zomerfeest. We pakken het daarom wat grootser aan. Het feest zal plaatsvinden op
donderdag 7 juni en vrijdag 8 juni 2018. Het thema is Ridders op school. De
ouderraad zal dit feest voor een groot deel bekostigen.
- Op woensdag 21 februari 2018 vond op Olympia een IKC tour plaats. Er waren
ongeveer 60 mensen uit het onderwijs, de kinderopvang en de voorschool aanwezig.
Ook de wethouder was er. Olympia is goed op de kaart gezet. Er is vooral ingezoomd
op de doorgaande lijn VVE (voorschool, vroegschool). De bezoekers waren zeer
enthousiast. We mogen trots zijn op wat we hebben en op de fijne samenwerking
tussen de partners.
3. Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster 2018-2019 is besproken. Er ligt een voorstel om alle Inos scholen
1 vaste juni week te geven. Hierbij zal ook gekeken worden naar de afname van de
CITO-toetsen, zodat in de juni week analyses e.d. gemaakt kunnen worden. Voorstel
moet nog goedgekeurd worden.
4. Personeel: stand van zaken formatie
Vier leerkrachten van Olympia met een (parttime) tijdelijk contract hebben een
(fulltime) vaste aanstelling gekregen. In principe zouden we WTF 0,5 moeten
bezuinigen. Aangezien er een aantal extra subsidies binnen zijn gekomen en een van
de collega’s minder is gaan werken, is de kans groot dat er niemand in de verplichte
mobiliteit hoeft.
5. Stand van zaken schoolapp
Het loopt. Er worden steeds meer aanvragen voor verlof en ziekmeldingen gedaan
via de app. Het is helaas nog niet zichtbaar hoeveel mensen hem gedownload
hebben. Paulien vult aan dat het lastig is om pushberichten / meldingen terug te
vinden. Dit moet via instellingen. Leon gaat hier mee aan de slag. Tevens wordt er

opgemerkt dat er geen terugkoppeling naar ouders is bij een ziekmelding. Ook dit
pakt Leon op.
6. Mededelingen/vragen/verwachtingen vanuit GMR
Floor Verhees woont namens de GMR een gedeelte van de MR bij. Vanaf nu is zij de
contactpersoon voor Olympia (en Liniedoorn). Het voorstel is dat ze 1x per jaar een
MR-vergadering bijwoont. Bij vragen e.d. mogen we altijd contact opnemen met
Floor. Haar emailadres is: Floorverhees@gmail.com
Contact verloopt voornamelijk via de voorzitter (Yvonne).
7. Rondvraag
- Wat mag er op klasbord? Er staan nu dingen op over bijvoorbeeld korfbal. Is dit de
bedoeling?
Leon zoekt dit uit. De afspraken m.b.t. klasbord zullen met het team besproken
worden.
- Gaan groep 3A en groep 3B volgend schooljaar samen?
Dit is nog onbekend. Formatie is nog niet rond.
- Hoe zit het met de stakingen? Is er al iets meer over bekend?
Over salarissen is er nog niets concreets bekend. Er zijn nu estafettestakingen, maar
verder weten we ook nog niet veel meer. Het zuiden zou in april aan de beurt zijn. Of
dit door gaat is nu nog niet bekend.
- Wat wordt er gedaan met de oefenbladen van logo3000 die kinderen (ouders) mee
naar huis krijgen?
Leerkrachten van de kleuters hebben een mapje mee naar huis gegeven, waarin
ouders de bladen kunnen bewaren. Alle kinderen krijgen deze mee naar huis, zowel
de Nederlandse als anderstalige kinderen.
- Er wordt op het schoolplein gesproken over kinderen die structureel te laat komen. Is
het een idee om dit in de nieuwsbrief op te nemen?
De klassen waarin dit gebeurt, zijn hier al mee bezig. Er kan vanuit gegaan worden
dat school hier de juiste stappen in maakt.
Vaak glippen de betreffende laatkomers door de deur van de kleuters / voorschool
naar binnen. Deze staat i.v.m. de voorschool namelijk tot 8.45u open. Leon gaat dit
bekijken en zal de komende periode ook surveilleren bij deze deur.
Met vriendelijke groet,
Ilse van den Boer

