Notulen deelraad Obs Portland

Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig

: 01-10-2019
: Rhoon, Obs Portland
: 1930
: Marcel, Jeroen, Olivier, Annemieke, Shannon, Erik

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen MR
3. Mededelingen Bevoegd Gezag
4. Ingekomen stukken
- Godsdienstonderwijs
Vanuit een ouder is er de vraag geweest of het mogelijk is godsdienstonderwijs als totaalpakket
aan te bieden ipv alle religies apart. Olivier heeft contact gehad met de desbetreffende ouder en
de situatie toegelicht. De MR heeft ook voorkeur voor een totaalpakket. Olivier gaat
onderzoeken of dit mogelijk is binnen de wettelijke kaders en of Stichting HVO/GVO dit kan
aanbieden.
- Verkiezingen
Nav de verkiezingen is er een mail van een ouder binnengekomen. Er waren weinig
stemmen. Weinig stemmen zijn er iedere verkiezing helaas. Alle ouders ontvangen een mail
en een stemformulier. In het lokaal van Erik stond de stembus en daar lagen ook
stembriefjes. Vergroten zichtbaarheid MR kan bijdragen aan het toenemen van het aantal
stemmen bij een volgende verkiezing.
5. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd
6. Jaarplan

Vragen over het jaarplan worden naar de volgende vergadering getild. Vragen liefst
van tevoren aanleveren bij Olivier. Marcel vraagt of het jaarplan is afgestemd op de
verbeterpunten nav het inspectiebezoek. Olivier bevestigt dat dat inderdaad zo is.
7. Ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

De wens is om tot een set afspraken te komen waarin gewenst gedrag van
leerkrachten, leerlingen en ouders omschreven staan. Dat moet in wel in
samenspraak met ouders, bijvoorbeeld door een info-avond te organiseren.
8. Communicatie MR naar ouders

Er is kritiek van ouders dat de MR te weinig zichtbaar is. De leden van de MR beamen
dat. Drie actiepunten:
1. Na een vergadering verschijnt er een samenvatting van de
vergadering in de weekbrief.
2. De agenda wordt voorafgaand aan de vergadering op de website
geplaatst.
3. De notulen worden op de website geplaatst nadat deze zijn
goedgekeurd.
9. GMR

Op dinsdag 24 september was de eerste GMR-vergadering. Er is vooral gesproken
over het inspectiebezoek afgelopen juni en het bezoek dat in juni/september 2020
gaat plaatsvinden. De bestuursdirecteur heeft toegelicht hoe hij het komende jaar te
werk wil gaan om het bezoek succesvol af te sluiten.
10. Scholing

Annemieke en Shannon gaan een MR startcursus volgen bij VOO. Zij gaan zelf op
zoek naar een geschikte datum.
11. Rondvraag/Afsluiting

-

-

Olivier licht toe hoe het ervoor staat met het vernieuwen van het schoolplein. De
gemeente bepaalt wanneer er een start gemaakt kan worden. Een plan voor het
plein is aanwezig.
Volgende vergadering wordt de O.R. uitgenodigd door Erik
Vergadering van dinsdag 17/12 wordt verplaatst naar maandag 16/12

