Notulen MR vergadering 16 juni.

Aanvang: 17.10
Afwezig Rob tot 18.50
1. Opening en vaststelling agenda.
 geen andere punten.
2.





Notulen 30 maart.
Meldcode navragen bij bestuur en Annemiek.
Verder in orde.
Wordt zichtbaar opgehangen door Rik.
Komen tzt op website.

3.


Mededelingen.
geen.

4 . Ingekomen stukken.
 Rik geeft verslag van Jaarverslag Geschillencommissie. Veel is ons bekend.
Samenvatting stond in MR magazine nr. 4.
5. Bespreekpunten.
1. Ouderbijdrage.
 Procedure is door bestuur goed gevolg. Oudergeleding heeft geen problemen met dit
voorstel. Instemming met advies.
 Plaatsen op website en melden via Nieuwsbrief. Staat ook veel beter in schoolgids.
Blijft wel betalen door schoolkamp apart.
 Notitie is goed, geeft beter besteding aan. Nog duidelijker kan welk deel van de
begroting het is.
 Jurry laat tussendoor zien welke info ouders op de website krijgen.
2.





Schoolplan.
Annemiek wil nieuwe opzet voor de herfstvakantie introduceren.
Inhoudelijk klinkt nieuwe opzet als een verbetering.
Opmerking uit inspectierapport meenemen.
Omdat het een concept is stemt de leerkrachtgeleding ermee in om door te gaan.

3. Professionaliseringplan
 Professionaliseringsplan zou kwaliteit moeten waarborgen. Terminologie is
tweeledig; leerkracht en medewerker alswel leidinggevende en schoolleiding.
 Plan op zich ziet er goed uit
 Is die 500 euro opgenomen in de begroting.
4. Schoolgids.
 Ook dit is een concept/voorstel. Bestuur wil dit voor de zomervakantie klaar hebben.









Er is een relatie tussen schoolplan en schoolgids.Er zijn veel dingen op school
veranderd of aan het veranderen.
Ouders moeten gewoon een schoolgids hebben voor het nieuwe schooljaar.
Teamgeleding geeft geen toestemming aan het huidige voorstel.
Er moet een tussenoplossing komen. Alle schoolplan gerelateerde zaken moeten
ouderwets erin en andere dingen kunnen wel. Wel uitleggen dat we de andere
teksten gaan aanpassen. Schoolplan zoal rond de herfst klaar zijn.
We zullen dit met het bestuur en Annemiek moeten bespreken.
We kunnen de gids doorlopen en per hoofdstuk zeggen waar we het wel of niet mee
kunnen eens zijn omdat ze aan verandering onderhevig zijn. Doen we niet. We
bespreken dit volgende week met het bestuur.

5.

Vergaderkalender



Iedereen is accoord.

6. Voorstel verhuur gymzaal.
 Judoschool levert problemen op i.v.m. judomat, alarm, toegangswegen. investering
versus inkomsten.
 Je zou niet elke dag de zaal moeten ombouwen voor de judo of voor de school.
 Tweederde voor judo, eenderde voor school. Dan kan hij z’n mat laten liggen en wij
de speeltoestellen laten staan.
Punten 6, 7, 8 en 9 zijn van agenda afgehaald.
10. Jaarverslag MR
 Rik gaat voorstel schrijven. Kort na zomervakantie graag klaar.
11. Voorzittersoverleg.
 Wat gaan we ouders melden op de website. Jurry zet ideeen uiteen en vult lijstje aan
in Trello.
 Meeste zaken die lopen zijn bekend bij ons.
12. Ambities en ideeen.
 Ons lijstje ambities 1 en 3 zijn ongoing. Punt twee is gebeurd. Punt 4 loopt goed.
 Margriet legt uit hoe dyslexsie en aanvragen werken en zegt ook het hier vaak niet
mee eens te zijn. Maar het werkt nou eenmaal zo.
 Traktaties niet op school opeten en mee naar huis geven? Controle bij ouders en niet
bij kind en leerkracht. Zo haal je wel het leuke van trakteren wegneemt.
 Onderbouw heeft geen muziek meer van een vakleerkracht. Is ook niet
gecommuniceerd naar ouders toe. Is dit blijvend of niet.
13. Agendapunten met bestuur.
 Veel zieke leerkrachten zijn niet vervangen. Er is dus geld in vervangingsfonds.
Sluiting om 20.00 uur

