
Notulen deelraad Obs Portland

Datum : 08-12-2020

Plaats : Bibliotheek OBS Portland

Aanvang : 19:00

Aanwezig : Ilhamel, Ronald, Olivier, Erik, Annemieke en Shannon

Afwezig : Marcel

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen MR

-

3. Mededelingen Bevoegd Gezag

Er is nieuws over de begroting. Olivier vraagt of dit op de agenda kan. Dit punt wordt toegevoegd

als punt 7.

4. Ingekomen stukken

-

5. Notulen vorige vergadering

In de notulen staat Annemieke deze vergadering iets zou vertellen over de meting veiligheid. Dit

wordt doorgeschoven naar 02-02-2021 omdat de gegevens nog maar net binnen zijn.

6. Tevredenheidsonderzoek

Olivier legt het tevredenheidsonderzoek uit die af is genomen bij de leerlingen van groep 5 t/m 8.

We hebben de resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. We scoren overal boven het

landelijke gemiddelde. Het uiteindelijke cijfer is een 8,7. Deze score wordt gedeeld in de

nieuwsbrief.

7. Begroting

Er is een tekort in de begroting. De oorzaak hiervan is nog niet helemaal duidelijk. Dit wordt

uitgezocht op bestuursniveau.



8. Schooltijden
De brief voor de ouderpeiling moet worden afgemaakt. Olivier heeft een opzet gestuurd en met
elkaar bespreken we de brief en passen we deze aan waar nodig. Op vrijdag 11 december wordt
de brief verstuurd naar de ouders en vanaf maandag 14 december t/m 8 januari kan er gestemd
worden. Ouders krijgen een link via de e-mail. Er zijn percentages vastgesteld. Er is een
percentage bepaald voor bij welk respons de peiling geldig wordt verklaard en er is een
percentage vastgesteld waarbij de MR automatisch instemt met een wijziging. Ook is er bepaald
of er gestemd wordt per gezin of per kind.

Er is besloten dat bij een wijziging van de schooltijden de evaluatie hiervan een vast punt op de
agenda wordt.

9. Scholingsbehoefte

Ronald heeft de startcursus MR gevolgd. Ilhame zou in januari starten maar dit wordt verschoven

omdat er alleen maar mensen vanuit het VO deelnemen in januari.

10. GMR

De volgende vergadering is volgende week. Erik laat bij punten die voor ons belangrijk zijn en snel

besproken moeten worden eerder iets weten dan de volgende vergadering op 02-02

11. OR

Shannon nodigt OR uit voor de volgende vergadering van 02-02. Dit is door alle drukte niet

gelukt. De planning is nu om ze uit te nodigen voor de vergadering van 18-05

12. Jaarplan

Hoekenconcept: Executieve functies loopt en wordt enthousiast ontvangen door de leerlingen. Er

komt deze week ook materiaal binnen voor de kleuters. Er gaat gekeken worden of de kleuters

ook meegenomen kunnen worden binnen de lessen van de executieve functies.

Olivier heeft de uitslag van de RI&E enquête van de ARBO. Deze komt de volgende keer op de

agenda.

13. Rondvraag en afsluiting.

Ilhame: Het blijkt dat de kindercoach waar de school naar verwijst geld kost. Misschien is het

handig om dit duidelijk te maken aan ouders voordat ze er heen gaan.

Er zijn op het plein veel klachten over partez. School heeft aangegeven ook al in gesprek te zijn

met Partez.

Ronald: Ronald was positief over de belronde in november door leerkrachten. Hij vroeg zich wel

af wanneer de belronde voor de executieve functies nu was omdat hij nog niet gebeld was. Dit

zou hij navragen bij Jaimy.


