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Wie:
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Wanneer:

22 november 19.30-21.30

Waar

Koffiekamer

Verslag vergadering Medezeggenschapsraad (MR) OBS 't Partoer
d.d. 22 november 2016
Aanwezig:
Regina, Marinka, Gerrit
Karel, Marijke, Joke
Joke geeft tijdens de vergadering nog een naam van een kandidaat voor de MR- oudergeleding door.
Actie: Regina.

1.
Opening
Regina opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Vaststellen agenda
Geen toevoegingen.
3.
Notulen vergadering 22 september 2016
Gerrit vraagt hoe het overleg van 26 oktober met Arke en Reinbôge over het toelatingsbeleid is
afgelopen. Het overleg heeft niets concreets opgeleverd. Op deze scholen worden geen kinderen
aangenomen, als hun groepen vol zijn.
4.
Wij hebben het SOP ( Schoolondersteuningsprofiel) vastgesteld, waarin ons toelatingsbeleid
wordt aangegeven. Daarin is aangegeven op welke gronden wij kinderen zouden kunnen weigeren.
Bv. Zwaarte van de zorg van een leerling.
5.
Formatie en leerlingenaantal
Door leerlingengroei hebben we extra formatie gekregen van 3 dagen in de week.
Deze extra formatie wordt op deze manier ingezet:
 0,1 Uitbreiding IB Hiske;
 0,2 Uitbreiding Jacqueline voor ondersteuning groep, spelling (4/8) / netwerk;
 0,2 Uitbreiding Janneke ondersteuning groep;
 0,1 sparen voor februari/ maart 2017
6.
De untjouwing
Studiedag: zelfstandig werken/ taakbrieven.
Er is al een goede doorgaande lijn te zien wat betreft het zelfstandig werken.

Gebruik van de gang : loopt nog niet zoals wij willen. Leerlingen moeten wennen om daar rustig te
werken. Leerkrachten gaan hier naar kijken en waar nodig een rooster/ indeling maken.
Gatse van der Ploeg (Cedin) heeft ons geleerd (theorie van intervisie) aan de hand van een vast
stramien leerlingen te bespreken. We moeten nog besluiten of de leerlingbespreking tijdens
bouwvergaderingen gaat plaatsvinden, of tijdens nieuw in te plannen bijeenkomsten.
7.
Begroting
We hebben meer kosten gemaakt dan begroot. Oorzaak:
 Aanschaf methode KiVa
 Snappet voor groep 4 aangeschaft.
 Meubilair voor leerstraat gekocht
 Bureaustoelen voor leerkrachten vervangen.
Het hierdoor ontstane tekort halen we uit de reserve.(reservering 31-12-2015)
8.
Personele aangelegenheden:
Eén personeelslid is aan het re-integreren.
9.
Samenwerking GOB gelden
Dit zijn gemeentelijke ondersteuningsgelden voor maatschappelijke organisaties/ ketenpartners.
10.
Arke en Partoer hebben gezamenlijk subsidie aanvraag gedaan voor scholing met betrekking
tot de problematiek van ontheemde kinderen.(Twisken, Blijenhof, pleegkinderen, AZC) Windesheim
heeft scholingsaanbod gericht op hulp voor de achterblijvers in de groepen.
11.
Sponsorloop:
Opbrengst € 10.500 !
Hiervoor wordt commissie van beide scholen gevormd om te kijken hoe we dit geld gaan besteden.
Gezamenlijk speeltoestel op plein is het doel.
In de toekomst komen er meer sponsorlopen of andere acties waarvan de opbrengst voor Visio
woonlocatie en of Talant is.
12.
Zwemonderwijs
Geen nieuws.
Wachten is op gemeentelijk voorstel.
13.
Mededelingen vanuit de schoolorganisatie.
Geen andere mededelingen
14.
Voorlichtingsbijeenkomst over wijzigingen WMS
16 februari 2017: scholing WMS voor kennisgeving aangenomen
15.


Rondvraag:
Vervoersprotocol: Het ondertekenen van dit contract gaf enige commotie, is wel weer
opgelost.



Laatste schooldag: Er bestaat bij enkele ouders de behoefte aan een vrije dag voor hun
kinderen op de laatste schooldag. Een laatste schooldag is voor de leerlingen wel een
speciale dag op school. De studiedagen voor de leerkrachten zijn zo gepland, dat dit aansluit
op weekenden en/ of vakanties. De geplande lange weekenden hebben tot gevolg dat er
minder verlofaanvragen zijn.

16.
Regina sluit af en dankt iedereen.
Onze volgende vergadering zal zijn op donderdag 9 februari 2017

-0-0-0Marijke Heeringa, Joke Hoekstra

