Openbare basisschool “De Lindelaar”
Postbus 53
9430 AB Westerbork
Tel: 0593 331998
Fax: 0593 331869
E-mail: directie.delindelaar@obomd.nl
www.delindelaar.nl

Notulen MR vergadering 22 maart 2017.
Aanwezig : Erik Reintsema, Marianne Sluiter, Aly Diphoorn, Aly Brunsting, Wilma van
Veen, Dolf Dekker.
Afwezig m.k. : Sander Vos.
1. Opening : Erik opent de vergadering om 20.00 uur.
Hij vraagt of Marianne hem de rolling agenda nog eens wil mailen.
2. Notulen vorige vergadering :
Sander vraagt zich af waarom er een oproep in de nieuwsbrief stond voor nieuwe
pleinwachten, zijn er te weinig ? .
Er waren positieve reacties op de nieuwe rapporten.
3. Ingekomen stukken : er is een brief van het samenwerkingsverband passend onderwijs,
deze brief is ter kennisname.
4. Agendapunten GMR
Het GMR reglement is uitvoerig besproken in de MR, het advies wordt nog eens naar
Yvo gemaild zodat hij het advies kan meenemen in de bespreking met de GMR.
Het vakantierooster gaat eerst naar de GMR en dan naar de MR omdat de
vakantieregeling bovenschools geregeld wordt.
5. Hoe zetten we de MR op de kaart ?
Zakeljke ouderavond ? Erik zoekt contact met de OR.
Mededelingen MR op de nieuwsbrief met een verwijzing naar de website.
Alle communicatie van de MR gaat via de website, de MR vindt dat in de nieuwsbrief
nieuws over de kinderen moet staan.
6. Jaarverslag :
Kort en bondig vertellen wat de MR doet het hele jaar en dat verslag op de website
plaatsen.
7. Mededelingen Directie :
Pleinwachten : Er is geen tekort maar we willen een lijst met reservemensen die we
indien nodig kunnen inzetten. Er is een bijeenkomst voor de pleinwachten geweest, de
hesjes worden gedragen en de incidentenregistratie verloopt goed.
We hebben nieuwe leerlingen uit Syrië op school,
Er is een startbudget voor deze kinderen, dit bedrag kan je inzetten of reserveren, het
is per kwartaal inzetbaar.
De aanmelding gaat via vluchtelingenwerk en gaat soms moeizaam vanwege de taal.
Voorlopige klassenindeling schooljaar 2017-2018.
Zoals het nu lijkt blijven er 11 groepen, dus geen sprake van krimp, het aantal
aanmeldingen is even groot als het aantal schoolverlaters (groep 8)
De indeling wordt voorlopig als volgt :
Groep 1/2a : 23 ll,
groep 1/2b : 23 leerlingen
Bij veel aanmeldingen wordt er een extra kleutergroep gemaakt.
Groep 3 : 21/22 ll
Groep 3 /4 : 21/22 ll
Groep 4 : 21/22 ll
Groep 5 : 27 ll

Groep 6a : 21 ll
Groep 6b : 21 ll
Groep 7 : 25 ll
Groep 7/8 : 21 ll
Groep 8 : 25 ll.
Binnenkort zijn er gesprekken over de ruimtes in school., de Lindelaar komt ruimte
tekort, waar moeten we een extra groep 3 huisvesten ? Ook is er geen ruimte waar we
bepaalde handvaardigheidstechnieken kunnen doen die niet in de klas kunnen.
Rapport : De nieuwe rapporten zijn positief ontvangen door de ouders. De samenwerking met de MR is goed verlopen , veel adviezen zijn in goed overleg overgenomen.
Dolf legt uit dat de Lindelaar de voorganger is in de rapporten en dat de andere scholen
binnen de stichting nog moeten volgen.
De openstelling van Parnassys voor de ouders zal dit schooljaar nog niet gebeuren.
Dolf legt uit dat je heel zorgvuldig moet zijn in het openstellen, er zal eerst
bovenschools overleg plaatsvinden in het MT, daarna gaat het naar de GMR en de MR.
Er moet een duidelijke meerwaarde zijn voor de ouders als Parnassys wordt opengesteld
Erik en Marianne geven aan dat ze verbaasd zijn omdat ze de verwachting hadden dat de
Openstelling van Parnassys kort op het rapport zou volgen.
8. Rondvraag : Er zijn geen vragen.
9. Sluiting : Erik sluit om 22.00 uur de vergadering.

Vr.gr. Wilma

