Opening MR vergadering:
04-12-2017 19.00 uur

Aanwezig: Rene, Geo (20.00uur), Ingrid, Dries en
Evelien

-Aanvullende agendapunten



Aanvullende agendapunten (verkeersveiligheid)

Mededelingen vanuit de directie



Formatie en Krimp:
Momenteel 173 kinderen. Telling 1 oktober 2018 is
150 kinderen. Aanmeldingen nieuwe kinderen
momenteel 5 of 6.
't Otterke loopt achter op de overige 3 scholen in
Beek en Donk. Komende jaren wordt er flink
geïnvesteerd in 't Otterke. Het Daltononderwijs
moet meer op de kaart komen. Daltononderwijs is
nog te onbekend voor nieuwe ouders.
Onderwijsinhoudelijk moeten we meer het nieuws
opzoeken.
ICT:
Geo heeft Dries een ICT beleidsplan gestuurd.
De ICT middelen op het Otterke voldoen niet aan de
eisen van het huidige onderwijs. Dries heeft Tiny
(bestuurslid) uitgenodigd om mee te kijken naar de
ICT op het Otterke. Daarna gaat Dries met Ben
(bestuurslid) in gesprek om onze wensen te
bespreken.
Dries vraagt aan Geo voor advies voordat er
computers e.d. aangeschaft worden.
Mogelijkheid is om gedeelte van ICT middelen te
begroten voor het jaar 2017, en voor het jaar 2018.
Voor de toekomst: een meerjarige begroting maken,
waardoor niet alle middelen tegelijk afgeschreven
worden. Er wordt ook gekeken of een lease
constructie een optie is.
Gebouw en meubels:
In het nieuwe jaar wordt de school voorzien van
nieuw meubilair en vloer.
Actie begin 2018: witten van de muren en schilderen
van de deuren.
Pilot Laarbeek – spoor 2:
Door de vervangingsproblematiek kan Evelien niet
deelnemen aan de Pilot Laarbeek. Er wordt gekeken
naar een oplossing.
Bedoeling van de Pilot is dat de basisondersteuning
van de leerkrachten omhooggaat. Leerkrachten
wonen workshops bij en daarna brengen zij de
expertise over binnen de eigen school. Teach the
teacher.
Staking 12-12:
Hoogstwaarschijnlijk gaat de staking door. Wim
(voorzitter bestuur) ondersteunt de staking. Hij
heeft alle Eenbespersoneelsleden hiervan op de
hoogte gebracht.
















Mededelingen vanuit de
leerkrachten




Mededelingen vanuit de ouders



De problematiek is zeer hoog. Er zijn geen
vervangers. Op dit moment wordt een klas
opgesplitst wanneer er geen vervanger is. Dit is niet
de juiste manier. Op deze dag ontvangen de
kinderen niet het onderwijs wat ze verdienen.
Bovendien wordt de werkdruk bij leerkrachten nóg
hoger.
Communicatie ouders:
Dries vraagt feedback aan Rene hoe hij de
communicatie ervaart.
Wij ervaren dat veel ouders het Otternieuws niet
lezen. Het team worstelt hoe hier mee om te gaan.
Rene geeft aan dat een ouder zelf verantwoordelijk
is om het nieuws tot zich te nemen. Alles is te
vinden.
Aanbestedingen:
Op dit moment zijn er verschillende aanbestedingen
binnen een bestuur.
Schoonmaak, Skool,.... Bedrijven kunnen zich
inschrijven.
Taakbeleid:
Dries heeft met bijna alle personeelsleden het
taakbeleid besproken.
Studiedagen (Rene)
"dit schooljaar veel halve studiedagen."
Dit heeft ermee te maken dat we worstelen met het
aantal lesuren voor kinderen dat ze mogen missen.
Een studiemiddag levert minder lesuren in dan een
studieochtend.
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden
met de juiste mogelijkheden voor team en ouders
komend schooljaar.
Activiteitenplan
Er moet opnieuw gekeken worden naar het
activiteitenplan.
Verkeersveiligheid:
Zeer gevaarlijk punt waar kinderen moeten
oversteken. (Vanuit de school richting
parkeerhavens en Otterweg)
Christel heeft dit voorgaande jaren regelmatig
voorgelegd aan de gemeente. Gemeente geeft geen
gehoor. Belangrijk om hier aandacht aan te blijven
besteden. Januari 2018 pakken we dit verder op. (zie
actiepunt)
TSO verhoging
als school hebben wij hier geen eigenaarsschap in.
DIt wordt geregeld via een extern bureau.
De kosten voor de TSO is niet schoolafhankelijk.
De stichting GOO (voorheen Fides) bepaalt de
kosten van de TSO.

Mededelingen vanuit de MR



Stichting de Eenbes gaat kijken naar meerdere
mogelijkheden om dit op te lossen.
Ict Otterke:
Rene: wordt er ook aan scholing gedaan zodra er
voldoende ICT middelen zijn?

Post


Afsluiting

Rene vraagt wat de maximale duur is van een MRlid. Ingrid is al lang MR lid. Dries geeft aan dat de
maximale duur 2 periodes is.

Agendapunten volgende vergadering:
 Dries draagt een schema aan waarop te zien is hoe
de lesuren berekend wordt. (Lesuren leerlingen +
teamscholing team)
 Dries en Ingrid kijken naar een nieuw
activiteitenplan. Dit wordt toegelicht op een
volgende vergadering.
 Standaard op de agenda: notulen GMR.
Actiepunt:
 Dries kijkt naar een MR training. Dries geeft dit door
aan Rene. Rene informeert naar de inhoud van de
MR training. Rene stuurt informatie door naar Geo,
Ingrid en Evelien
 Begin 2018 wordt er gekeken naar de
verkeersveiligheid Otterweg. Hulpvraag indienen bij
de Gemeente. (Denk aan schoolzone, vlaggen,….)
Jordi Brouwers is gemeenteraadslid. Wellicht kan hij
ons hierin begeleiden.
 GMR: Ingrid stuurt Geo de wachtwoorden zodat Geo
op de site kan. Geo zorgt voor een samenvatting en
ligt dit de volgende vergadering toe.

