Medezeggenschapsraad
MR-vergadering 3-12-2018
Aanwezig: Jerzy van Dommelen, Marianne van Dorst, Murat Durgun, Wendy de Kok, Lian van Oosterhout, Kim
Zandberg.

1. Agenda: toevoeging voorstelrondje.
2. Verslag van vorige vergadering 17-9-2018
3. Ingekomen: Onze School, verslag OV
Uitgaande stukken: verslag vorige vergadering.
4. AVG: de uitleg van Jan den Ridder (AVG-coördinator OBO) was heel verhelderend. Er
mogen geen combinaties van naam en geboortedatum op papier klaar liggen. Alles
moet achter slot of digitaal. USB-sticks mogen niet meer gebruikt worden en elk datalek moet gemeld worden. Advies van Marianne: e-learning traject AVG van Cd-groep is
heel verhelderend. Misschien ook bruikbaar binnen OBO?
5. Externe samenwerking: Er wordt op de Singel al regelmatig samengewerkt met AB-ers,
dyslexiespecialisten en logopedisten. Hierbij komt nu een samenwerking met
ergotherapeutisch centrum. Er wordt een screening uitgevoerd in verschillende
groepen en de ouders krijgen vervolgens een vrijblijvend advies over begeleiding.
6. MARAP: Heel goed om te lezen dat de studiedag van 12 september zo’n positieve boost
geeft aan het lopende schooljaar.
7. Rondvraag: Jerzy gaat per 1 maart verhuizen naar Vlissingen, dus er moeten MRverkiezingen georganiseerd worden en er moet een nieuwe voorzitter worden
benoemd. Murat geeft aan de voorzittersfunctie te willen overnemen en Marianne en
Wendy vormen de verkiezingscommissie. Zij gaan eerst contact opnemen met Monique
de Rijke (2e kandidate bij de verkiezingen juni 2018) om te informeren of zij alsnog toe
wilt treden tot de MR.
8. Aannamebeleid: Er is momenteel veel zij-instroom in de bovenbouwgroepen en
daarom moet het aannamebeleid aangescherpt worden ter bescherming van de eigen
leerlingen en de leerkrachten. OBO staat achter dit plan en de MR verleent instemming.
9. Begroting 2019: na een uitgebreide toelichting van Kim verleent de MR instemming.

Sluiting van de vergadering.

Besluiten:

-

Nieuwe voorzitter MR per 5 februari  Murat Durgun
Instemming inzake samenwerking met ergotherapeutisch centrum
Samenstelling verkiezingscommissie: Marianne van Dorst en Wendy de
Kok
Instemming verleent aan verscherping aanname beleid
Instemming verleent aan begroting 2019

Agendapunten 4 februari 2019:


AVG

