Notulen MR vergadering 25-01-2018
Aanwezig:
Gert, Patty, Patricia, Suzanne, Roelina, Martin, Erik, Mehtap. Marjolein (notulen)
Notulen vorige keer
Oproep voor nieuwe leden voor de MR in de Schoolpraat!
Overblijf betalingen
Aanleiding:
Een ouder had een vraag over de stakingsdagen en de betaling van de overblijf.
Worden de stakingsdagen (een ook andere dagen ) gecompenseerd met het overblijfgeld?
In de kosten (die redelijk laag zijn vergeleken met andere scholen) is ingecalculeerd dat de er
incidenteel dagen wel betaald zijn en er niet wordt overgebleven.
Om de terugbetalingen te regelen zou dit veel administratieve kosten met zich mee brengen, die dan
weer doorberekend zouden moeten worden in de totale kosten van de overblijf.
Dit schooljaar zal er met geld wat overblijft door deze incidentele dagen besteed worden aan nieuw
buitenspeelgoed ten bate van de overblijf.
Voor volgende schooljaren wordt in de voorwaarden en regels van de overblijf opgenomen dat er
niet wordt terugbetaald bij incidentele dagen die wel betaald zijn , maar waarbij niet wordt
overgebleven.
Ouders/verzorgers zijn dan op de hoogte van deze afspraak.
We gaan nog inventariseren hoe de overblijf is geregeld op andere scholen, kosten en voorwaarden.
Marleen Ford (moeder van leerling)heeft namens de overblijfcommissie al contact gehad met de
ouder die de vraag stelde.
Opvolging Erwin
Erwin gaat op de Globe werken als directeur. Daardoor ontstaat er een vacature voor 3 dagen
IBwerk.
We pakken het als volgt aan:
-tot de zomer zal Rozemarijn Schutte zijn taken vervullen; hierdoor is de continuïteit in groep 3
gewaarborgd en kan Sharyl in de groep blijven.
-we maken zorgvuldig een profiel met kennis en eigenschappen van welke IBer we zouden willen
-in april gaan we aan de slag met werven van een nieuwe IBer; eerst binnen en dan buiten het
bestuur.
-er wordt een BAC geformeerd met een ouder, een onderbouw leerkracht, de IBer die er nu nog is
(Marjolein), en de directeur (Martin)
Formatie:
Het eerste overleg hierover is nu geweest.
We hebben nog veel te bespreken en te overleggen. Ideeën te over om een mooi formatie plan voor
elkaar te maken.
Er zijn veel voor- en nadelen en we moeten die afwegen.
Mededelingen
Buren
Een ouder heeft zijn zorgen geuit over een buurtgenoot. Wij pakken dit op met de juiste personen.
Uit de school
We hadden een mooie studiedag op woensdag en gelijk een feestelijke lunch met Erwin.
Het onderwerp was pedagogiek.

Uit de GMR diverse mededelingen; zie het reeds gestuurde overzicht
OR
Er zijn gelukkig mensen bijgekomen.
We gaan waarschijnlijk toch weer (in een veranderede rol) aan de slag met klassenouders. Meer
informatie volgt.
Schoolpraat APP.
Het werkt goed. Ouders en personeel zijn er tevreden over. (soms wat kinderziektes)
Vaak hebben ouders behoefte om terug te reageren. Dit kan via de zakelijke mail van
groepsleerkrachten en/of via de klassenouders die een rol hierin krijgen.
We gaan erop letten dat informatie niet dubbelop wordt gegeven (mail en APP hetzelfde bericht)
We hadden het ook nog even over uitstapjes/hulpouders enz, wanneer er veel inschrijvingen zijn hoe
kies je dan?
Volgende vergadering is 15 maart dan starten we met de jaarplanner
We hebben de vergadering van 28 juni verplaatst naar 21 juni vanwege de avondvierdaagse
Rondvraag
Roelina wil de volgende keer een voorstel doen om de schoolreis kosten van groepen ½ niet te hoog
laten oplopen.
Martin heeft het voorstel die spontaan was opgekomen op de studie dag om op 9 februari een
verkleedfeestje te houden. Mehtap zou nog even polsen of echt de meerderheid van de teamleden
dit een goed plan vinden.
MR leden vinden het soms lastig om een oppas te regelen voor hun kinderen tijdens de MR
vergaderingen. Team leden ook tijdens de studiedagen.
We gaan het volgende keer nog hebben over een eventuele betaalde vergoeding tijdens de
vergaderingen en studie dagen
Studiedagen zullen gedurende het volgend schooljaar meer rouleren over verschillende dagen in de
week, zo heeft iedereen (teamleden en ouders) “er last en geen last van”.

