Notulen MR vergadering 18 mei
Aanwezig teamleden:
Erik Kulderij (EK), Suzanne Wolthuis (SW), Mehtap Yazir (MY), Martin Langeslag (ML), Roelina Hania (RH),
Aanwezig ouders:
Patty van der Putte (PP), Arthur Tebbe (AT), Gert Gillissen (GG), Sonja Koeman (SK), Patricia Greeber-Gerritsen (PG)
Belangstellende ouders:
Afwezig:
Charlotte Degenkamp (CD), Barbara Stuij (BS), Marjolein Oldersom (MO).
Agendapunten Vergadering (19.30)
Agendapunten Voorvergadering
 Vaststellen voor welke punten input van ML gewenst is
 Punten die reeds kunnen worden beantwoord behandelen
 Stukje Vlaamse Post
 Eventuele actiepunten benoemen
 Definitieve agenda vaststellen
Agendapunten Vergadering (19.30)
 Notulen vorige vergadering goedkeuren

(19.00 – 19.30)
(19.00 – 19.05)
(19.05 – 19.25)
(19.25-19.28)
(19.28 -19.30)

OK



de Formatie (informatie volgt deze week)
Doel is om zoveel mogelijk LIO’s (4e jaars pabo-studenten) aan het bestuur te binden. Er zijn er twee
beschikbaar voor de Vlaamse Reus. Formatieplan is door de MR accoord bevonden.



Schoolreis betalingsafhandeling bij 'niet meegaan op schoolreis' om verschillende redenen.
Er wordt tijdig gecommuniceerd bij de eerste OR wanneer het is, aan einde jaar en hoeveel het kost. Hoeveel
kinderen zijn het die niet meegaan omdat er niet betaald wordt? Bij groep 3 2 kinderen niet want waren beiden
met vakantieverlof. En er was 1 ouder die niet had betaald en het kind was op die dag ziek….
Voorstel is om altijd de buskosten te betalen ongeacht om welke reden een kind niet meegaat en dan hoef je
niet de entreekosten te betalen. Dit komt in de beleidsstukken op de website, in de agenda komen de
verwijzingen naar deze link van de site. Voorstel is om voor hele schoolperiode al een globaal kostenoverzicht
te maken. In agenda wordt al gevraagd te melden voor 1 november als er betalingsproblemen te verwachten
zijn. (Het team laat er ook nog even zijn gedachten over gaan. Op de volgende vergadering definitieve
vaststelling, samen met site-tekst met meer beleidskeuzes)



het voorstel voor het vakantierooster
De agenda loopt nu gelijk met de Mijlpaal en de Zevensprong. De studiedagen, er komt nog een tweede voorstel
dat met de leerkrachtgeleding onderling en samen met SK wordt gemaakt. Volgende MR vergadering wordt hier
dan over gestemd. De vraag was wat de consequenties zijn van het verspreiden van de studiedag over álle dagen
van de week. Dit zal consequenties hebben voor veel ouders ivm kinderopvang. Gekeken wordt waar de
problemen liggen voor teamleden.l



Een voorstel tbv de communicatie met gescheiden ouders
Is goedgekeurd



School app
De schoolapp is er al, je kunt hem al vinden “OBS de Vlaamse Reus” in de appstore. Daar wordt nog mee getest.
Er komt nieuws op, een blog, een schoolkalender, push berichten, contactgegevens, visie, foto’s en video’s (in
blog), het team, 10 minutengesprekken, absentiemeldingen, betalen zoals schoolreisje, avondvierdaagse,
schoolfotograaf, ouderbijdrage. Tom houdt het bij, leerkrachten houdt het bij.



Er is elk jaar een budget voor de MR. Hier wordt niets/weinig mee gedaan. Hoeveel is dit budget en hoe kan dit worden
verdeeld (SW en RH).
Het budget is ca. € 600,-. Dit kan voor het jaarlijkse etentje worden gebruikt en evt. Een cursus voor de MR. Het
MR budget is exact € 2,15 per leerling.



Sociaal jaarverslag (ontvangen van ML? Gelezen en opmerkingen?).
Het hele verslag vind je op de website van STWT
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Mededelingen, actiepunten en overige losse punten
o Uit de school/stwt:
 Het medewerkers-tevredenheidsonderzoek van ca 1 jaar geleden is goed bevonden
 Schoolgids, voor 1 juni wordt die aan MR getoond en is meer dan alleen de agenda, zoals bijv. Privacy
 Schoolfeest is op 14 juli met de kinderen
 OR, voorstel om te splitsen in 2 clubs, 1 die vergadert op woensdag als de kinderen toch op school zitten en
eentje die op een dinsdagavond vergadert. Het probleem is te weinig diversiteit in de deelnemende ouders
en dat ouders geen oppas kunnen regelen. Martin neemt dit op met de ouderraad.
 In juni (na juni vakantie) neemt ML 3 weken sabbatical op. Erwin vervangt dan ML.
 4 mei herdenking op de dam, groot compliment voor MO en de kinderen.
 Groep 2,5 volgende week wordt hier door leerkrachten op geevalueerd.
o Uit de GMR:
 Zie document van MO, oa passend onderwijs, Dit op agenda volgende MR
o Uit de OR:
 Avondvierdaagse, de Horizon (de Aker) doet mee met nieuw sloten ivm niet meer aanbieden van 10 km
loop in Osdorp.
 De OR loopt een beetje leeg, voorstel dat leerkrachten ouders gaan benaderen.



Selectie uit vaste punten Vergaderoverzicht
Mei
o
o

o

informatie voortgang meerjarig beleidsplan
 Volgende vergadering
Huisvesting en andere infrastructuur
 Hal, voorgangetje wordt verdubbeld.
 Muurtje naast de koekidoe gaat weg
 Akoestiek wordt verbeterd in de gang
 Er komt nog een ruimte waar 2 klaslokalen samengevoegd kunnen worden met een schuifdeur
Informatieboekje
 Komt er binnenkort aan, er was 1 klacht over een kind in de bovenbouw nav een zorgmelding
over dit kind

Juni
o

●

evaluatie taakverdeling en taakbelasting afgelopen schooljaar
 De PMR gaat hier voor 1 juni zijn goedkeuring opgeven

Rondvraag 21.30

Agenda voor volgende MR:
 Vaste datum etentje prikken in september (kunnen we vertrekkende MR leden bedanken)
 Uittredende MR leden en overdracht taken volgend
 Schema kosten schoolreisjes over hele schoolperiode/schooljaar van SK
 het voorstel voor het vakantierooster
De agenda loopt nu gelijk met de Mijlpaal en de Zevensprong. De studiedagen, er komt nog een tweede voorstel
dat met de leerkrachtgeleding onderling en samen met SK wordt gemaakt. Volgende MR vergadering wordt hier
dan over gestemd.
 Zie document van MO, oa passend onderwijs, Dit op agenda volgende MR
 informatie voortgang meerjarig beleidsplan

Data volgende vergadering MR:
22 juni.
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