Notulen deelraad Obs Portland

Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig

: 30-06-2020
: Bibliotheek OBS Portland
: 19:30
: Jeroen, Marcel, Eleonore, Olivier, Erik, Annemieke en Shannon
vanaf 20:30 nieuwe MR leden Ilhame en Ronald

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen MR
3. Mededelingen Bevoegd Gezag
Inspectie komt deze week op OBS de Overkant en OBS Valkensteyn. Ze komen niet op OBS
Portland kijken.
Er zijn een hoop mailtjes binnengekomen over het continurooster. Dit laten we terug komen bij
punt 10.
4. Ingekomen stukken
5. Notulen vorige vergadering
Er moet een kleine aanpassing gedaan worden. Daarna goedgekeurd.

6. Schoolgids
Uiterlijk 15 juli kanttekeningen vanuit de MR insturen. Daarna kan het schoolplan gestuurd
worden voor akkoord.

7. Jaarplan 2020/2021
Het jaarplan is onder constructie. Het plan wordt in de zomer aangeleverd. Hij komt op de
agenda voor de eerste vergadering volgend schooljaar.

8. Godsdienstonderwijs
Er is een enquête gehouden onder ouders en daaruit is gekomen dat er een meerderheid
is voor godsdienstonderwijs in carrousel vorm. Dit betekend dat kinderen die zich
aanmelden van alle geloven iets te horen krijgen. Het plan moet verder nog worden
vormgegeven.
9. Risico-inventarisatie en -evaluatie
Er is een quickscan afgenomen in mei 2019 binnen het team van OBS Portland. Hieruit kwamen
nog veel verbeterpunten. Het plan is om in september 2020 deze quickscan opnieuw af te nemen
om te kijken of het positief veranderd is. PMR geeft hiervoor akkoord.
10. Onderwijs in corona tijd.
De voor- en nadelen van een continurooster worden besproken. Ook wordt er aankomende
donderdag in de vergadering met het team gesproken over het continurooster.
11. Groepsverdeling 2020/2021
Geen bijzonderheden.
12. GMR
Vanuit het team kwam de vraag wat er met het stakingsgeld van 6 november gaat gebeuren. Dit
wordt meegenomen naar de volgende GMR bijeenkomst op 6 juli.
13. Verkiezingen MR/ kennismaking nieuwe leden
Ilhame en Ronald worden voorgesteld.
14. Rondvraag/ afsluiting
Marcel heeft een vraag over het schoolmelk. De organisatie van het schoolmelk stopt ermee. Hij
vraagt zich af wat de school hiermee gaat doen. Olivier heeft dit uitgezocht en het is in de
organisatie niet haalbaar om met schoolmelk verder te gaan.
Annemieke vraagt of de vergaderingen vanaf volgend schooljaar om 19:00 uur kunnen starten.
Iedereen zou hier naar kijken en het laten weten.
We nemen afscheid van Jeroen en Eleonore. Hun termijn bij de MR zit erop en zij hebben ervoor
gekozen om zichzelf niet verkiesbaar te stellen.

