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MR vergadering
Datum
Aanvang
Plaats

Notulen
Dinsdag 4 oktober 2016
19.30 uur – 21.00 uur
’t Bossche Hart

Aanwezig: Niels-Arjan-Jan-Alain-Jeanne
1. Opening welkom allemaal.
Niels heet alle aanwezigen welkom op de eerste MR vergadering van het nieuwe
schooljaar.
2. Notulen vorig overleg
De notulen van 12 juli 2016 worden goedgekeurd.
3. Mededelingen vanuit school
a. “Vinger aan de pols”.
 Hygiëne: Met de OV is besproken om 2 poetsavonden te organiseren voor
alle ouders en leraren in Januari en Juni. Door er nu meer aandacht aan te
besteden blijkt er minder over gesproken te worden.
 Pesten en klimaat:
Een goede ontwikkeling zijn de schoolregels. Iedereen is even belangrijk,
we zijn zuinig op de school en voor elkaar en we hebben aandacht voor
elkaar. Deze afspraken komen op canvas op het leerplein. Hieruit vloeit
voort dat alle klassen afspraken maken binnen hun groep.
 Verkeersveiligheid: de twee weken “op voeten en fietsen” zijn weer
actueel. En kent veel deelnemers! Het voetpad achter de school wordt
genoemd als verleidelijk voor de fietser. Alain zal dit een signaal doorgeven
aan de Gemeente Halderberge, zodat zij zich wellicht geroepen voelen
actie op te ondernemen. Mocht dit t.z.t. niet worden gedaan en de MR
denkt dat dit wel noodzakelijk is zal meer actie ondernomen worden.
Voorlopig wordt geacht dat een signaal voldoende is.
 Ouderbetrokkenheid: 1e schooldag na schooltijd in het kader van
“ouderbetrokkenheid” kende een goede opkomst. De informatieavond was
erg warm met 30°C en was ook minder goed bezocht. In overleg met het
kwaliteitsforum rees duidelijke de vraag hoe de school omgaat met
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De volgende informatieavond
zal in dit teken staan; 10 november 2016
Het wordt een interactieve avond met vier thema’s
- Rekenles op 3 niveaus
- Misverstanden over dyslexie en dyscalculie
- Plus klas
- Coöperatieve werkvormen
Afsluiting met een werkvorm waarin ouders meebeslissen over de volgende
informatieavond.
 PSZ; Oudercommissie wordt opgezet door voorlopig drie ouders, het
reglement wordt door Jan i.s.m. de Oudercommissie van de PSZ in orde
gemaakt.
b. Schoolgids. Actiepunt van Jan. Is bijna in orde en wordt doorgemaild zodra
gereed.
c. Vakantierooster. Is bovenschools vastgelegd aangevuld met 2 studiedagen.
d. Jaarplan. De MR volgt het tijdplan, welke redelijk fanatiek is. Geen wijzigingen
hierin.
e. Opbrengsten. Er is een mooie vooruitgang geboekt. De cijfers van de junitoets
hebben de resultaten verbeterd. Deze resultaten zijn boven het landelijk
gemiddelde.
f. Tevredenheidsonderzoek. Het tevredenheidsonderzoek omvat alle ouders,
leerlingen en leerkrachten. Jan neemt deel aan deze bovenschoolse werkgroep
van de Borgesiusstichting. Hij legt uit dat de format met de resultaten zo niet
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leesbaar zijn en zal een leesbare variant opzetten met een top 5 van de plus en
min punten, en deze met iedereen delen.
4. Rondvraag/wat ook aan de orde kwam:
 Niels vraagt of Jan op de hoogte is van de eventuele nieuwbouw naast de school.
Ontkennend antwoordend wordt besloten dat Alain met het contact naar de
Gemeente de vraagt weglegt om in ieder geval van begin af aan contact met
school te houden in verband met de veiligheid van de schoolgaande kinderen en
de toegankelijkheid van de aanrijdroute van deze zijde.
 Nieuwe bestuursstructuur; Clusters/Units (Nieuw agenda punt vanaf volgende
vergadering)
De Klinkert, de Bukehof en de Schittering in Oudenbosch en ’t Bossche Hart in
Bosschenhoofd en de Mariadonk in Zegge zullen samen een cluster gaan vormen.
Dit is een onomkeerbaar besluit. Als een paal boven water staat een ding vast: bij
iedere beslissing staat het kind centraal. Borgesius zal over twee maanden het
beleid opgesteld hebben hoe dit verder vervolg zal hebben.

5. Sluiting 9.40 uur
Groet Arjan Timmermans

