Notulen Medezeggenschapsraad RKBS De Rietvest
Keenestraat 7 - 4791 AM Klundert
Telefoon: 0168 - 402871
mr.rietvest@dewaarden.nl

Datum vergadering:

5 maart 2020

Locatie:

De Rietvest

Aanvang:

19.15 uur

Aanwezig:

Remco, Marian, Lisanne, Carla, Marco, Martine

Afwezig:

Kees

Stukje Nieuwsflits
Donderdag 5 maart jl. was er weer een MR vergadering. Tijdens deze MR vergadering hebben we het
o.a. gehad over: RI&E, de begroting, investeringen die komend schooljaar worden gedaan. Ook
maken de leerkrachten ieder half jaar een analyse n.a.v. de Cito resultaten. Deze analyse wordt
binnen het team besproken, er wordt met elkaar gesproken over interventies die ingezet kunnen
worden. We delen altijd graag met elkaar de successen die werken in de klas.
Ook komt tijdens de MR vergadering de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) ter
sprake. Er is voor u als ouder nog een vacature beschikbaar om deel te nemen aan de GMR. Vanuit
het cluster Bastion, Molenvliet en Rietvest is er op dit moment geen vertegenwoordiging binnen de
GMR. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich verkiesbaar stellen via volgend mailadres:
secretariaatgmr@dewaarden.nl.
Wilt u de notulen van de MR vergadering teruglezen, dan kunt u die terugvinden op de website!
Maandag 18 mei staat er weer nieuwe MR vergadering gepland.
Actiepunten:
Actiepunt
Stukje Nieuwsflits aanleveren
van vergadering 5-3-2020.
Stukje Nieuwsflits plaatsen.
MR informeren over de
begroting.
Terugkoppeling over de
muziekverenigingen
(cultuureducatie)
GMR kandidaat
(ouder/personeel) cluster
Bastion, Molenvliet, Rietvest.
Vacature groep 4 van de
website halen.
Schoolplan 2015-2019
vervangen naar het nieuwe
schoolplan

Verantwoordelijk
Martine

Behaald
Maart 2020

Marco
Marco

Maart 2020
Na 15 maart 2020

PMR

Volgende teamvergadering op
de agenda zetten.

PMR

Volgende teamvergadering op
de agenda zetten.

Marco

Maart 2020

Marco

Maart 2020

Notulen
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Onderwerp
Opening, vaststellen notulist
Remco opent de vergadering. Kees heeft zich voor vanavond afgemeld. Martine notuleert.
Vaststellen agenda
Akkoord.
Notulen vergadering 28 november 2019
De notulen zijn goedgekeurd.
Begroting 2020: investeringen, formatie (proces)
RI&E: proces
RI&E
Woensdag 11 maart staat er een afspraak gepland, dan wordt er een ronde door de school
gedaan. Carla is hierbij aanwezig vanuit de MR.
Begroting
De begroting voor 2020 is nog niet rond. Marco heeft een toelichting gegeven waarom de
begroting nog niet rond is en dat de formatie voor 2020-2021 daarin meegenomen wordt.
15 maart is de begroting/formatie doorgerekend. Formatie is binnen het MT besproken.
Zodra er meer informatie is over de begroting, ligt Marco de MR in. Er komt nog, indien er
interesse is, een avond voor de MR-en van Stichting de Waarden over de begroting. Remco
geeft aan dat hier zeker interesse voor zal zijn.
Investeringen
Er wordt voor groep 1/2 geïnvesteerd in de methode Onderbouwd, een muziekmethode voor
alle groepen, meubilair, methode voor technisch lezen.
Marco heeft nog geen terugkoppeling gekregen over de meerjarenhuisvesting (in het
bijzonder de akoestiek).
Groep 4 Rietvest (plan van aanpak)
In het verleden veel wisselingen gehad van leerkrachten. Er staat nu een fulltime juf (Annette)
voor de groep die kennis heeft gemaakt met de leerlingen. Er is een warme overdracht
geweest tussen de vorige leerkracht en Annette. Er start een preventief traject met coaching.
Trendanalyse M 2020
De leerkrachten maken een analyse op de ontwikkelingen vergeleken met een half jaar
geleden. Daar worden interventies op gezet, die worden besproken tijdens de
groepsbespreking.
Overige opmerkingen directie / rondvraag directie
Carla: aankomende week komt er een terugkoppeling van de audit die is afgenomen. Als
agendapunt opnemen voor de volgende vergadering, mits de agenda het dan toelaat.
Tussentijds kan de rapportage worden gedeeld.
Post – ingekomen stukken
Er is een mail binnen gekomen van Vera Huijgens (secretariaat GMR). Deze mail is
beantwoord door Carla.
Sociale veiligheidsmonitor
De uitslagen van de vragenlijst die door de leerlingen in het najaar van 2019 zijn ingevuld zijn
besproken. Binnenkort volgt er een terugkoppeling naar de ouders hierover.
Onderwerp Marap: kwaliteitskaarten
Nieuwe kwaliteitskaart rekenen.
Aan het begin van het schooljaar zijn er klassenbezoeken afgenomen, o.a. a.d.h.v. deze
klassenbezoeken worden er afspraken vastgelegd/herzien. Carla heeft hier een toelichting
over gegeven.
Ontwikkelingen cultuurloper school

12.
13.

14.

15.

16.

Het beleidsplan van cultuureducatie is besproken. Vanuit de oudergeleding van de MR is er
gevraagd om ervoor te waken dat dit plan duurzaam blijft werken. Ook het vervoer naar
voorstellingen is ter sprake gekomen, vaak horen we pas laat wanneer de voorstelling is. Er
wordt ook door Remco aangegeven dat er in Klundert veel actieve muziekverenigingen zijn.
Dit koppelen we terug naar Melanie
Werkverdelingsplannen – stand van zaken
Op dit moment geen bijzonderheden.
Ontwikkelingen Toekomst Basisonderwijs Klundert
Marian is naar de ouderavond geweest, er waren ongeveer 50 ouders, de meeste ouders
vanuit het kinderdagverblijf. De 3 scenario’s zijn besproken, zoals ook tijdens de middag voor
de teamleden en MR-en. Er wordt een scenario opgesteld door de besturen, directie van de
scholen en kinderdagverblijven. Dit scenario wordt voorgelegd aan alle betrokkenen. Dan
wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan.
Nieuws uit GMR
• Er verschijnt voortaan na iedere GMR vergadering een nieuwsbrief voor de achterban.
• In de notulen zal Martine voortaan het belangrijkste uit die Nieuwsbrief melden wat
van toepassing is op de Rietvest / Scholen in Klundert.
• Er zal een link worden geplaatst naar de nieuwsbrief, zodat iedereen die kan
teruglezen.
• Laatste GMR vergadering is 22 januari jl. geweest. Tijdens deze avond zijn de
verkiezingen van de GMR besproken.
• Vanuit het cluster Bastion, Molenvliet, Rietvest is er op dit moment helemaal geen
vertegenwoordiging.
• Er wordt een oproep geplaatst naar ouders in de Nieuwsflits. Ook tijdens de
teamvergadering komt dit ter sprake.
Datum en onderwerpen volgende MR-vergadering
• Datum: maandag 18-05-2020 om 19.15 uur.
• Marap (verkeer: BVL)
• Monitoring RI&E (stand van zaken)
• Formatie
• Audit (mits de agenda het toelaat, rapportage kan worden gedeeld).
Rondvraag, w.v.t.t.k.
Marian: vacature van groep 4 staat nog op de website. Kan eraf. Schoolplan 2015-2019 staat
nog op de site. Kan deze vervangen worden? Actiepunt voor Marco.

Vriendelijk verzoek wanneer je een onderwerp buiten het jaarplan op de agenda zet om aan te
geven of dit ter informatie is (Ti), ter discussie (Td) of ter beslissing (Tb) is.

