notulen MR
11 september 2017 – 18.30 uur.
Aanwezig:

D. Brederoo, C. van den Barselaar, H. van der Sluis, W. van Damme,
S. van Heijningen, T. Steenweg. I. Trouwborst sluit aan na 19.30

Afwezig ;

__

Volgende vergadering:

30 oktober 2017, 18.30 uur.

1. Opening en vaststellen Agenda.
2. Vaststellen van notulen 19 juni 2017.
Aanpassing
Notulen worden akkoord bevonden en zullen t.z.t. op de website geplaatst worden.
3.

Binnengekomen stukken etc.
Geen

4.

Schoolse zaken

5.

Te bespreken onderwerpen
- Concept jaarverslag
Goedgekeurd
- Betalingsgedrag
Na weer een belronde is circa 93% van de betalingen afgerond. De directie streeft naar
100%, maar kan met dit percentage leven.
- Goede doelen
Er wordt gevraagd of er een beleid bestaat rondom goede doelen, met de name de
controle op betrouwbaarheid van een organisatie. Ivan zoekt dit op. We bekijken na
deze actie of er nieuw beleid gewenst is.
- IPads
Er wordt gevraagd hoe het doorgeven van de iPads van groep 8 naar groep 2 is
verlopen. Tevens wordt opgemerkt dat het invullen van het contract op de
informatieavond ‘dwingend’ kan zijn overgekomen.
Ivan vertelt dat het doorgeven goed is verlopen. Er zijn echter wel problemen met
bepaalde hoezen, die niet voldoen. Dit is een ontwikkelpunt. Ivan bekijkt de mogelijkheid
om hoezen van de bovenbouw te ruilen met die van de onderbouw in verband met de
‘kleuterbestendigheid’.
Ivan neemt het dwingend overkomen van het invullen van het contract mee in de opzet
naar volgend jaar.
- informatie uitwisseling incidenten
We bespreken het beleid aangaande incidenten op school naar aanleiding van een
ongeluk in de startbouw. Het beleid is om de ouders van het slachtoffer op de hoogte te

stellen en bij de aanwezigheid van hulpdiensten de kinderen zo veel mogelijk weg te
houden bij de hulpverlening. Een idee is om ook de ouders van kinderen die betrokken
zijn bij het ongeluk op de hoogte te stellen.
- Differentiatie middenbouw
De MR zou willen laten onderzoeken of de huidige situatie met drie jaargroepen per
stamgroep in de middenbouw verbeterd kan worden. Ivan vraagt om dit niet te doen,
omdat de teammaster al in dit onderzoek voorziet.
- Communicatie
Er wordt gevraagd of de input van de informatieavond omtrent communicatie al
teruggekoppeld is naar beleid en hoe dit is gebeurd. Tevens bespreken we of de huidige
manier van informatievoorziening nog verbeterd kan worden door bijvoorbeeld sociale
media.
Ivan vertelt dat de input uit de betreffende informatieavond wel degelijk is
teruggekoppeld naar beleid en dat oa de opzet van de vorige informatieavond hier het
gevolg van is.
De MR ziet graag onderzocht worden of de huidige manier van communiceren naar
ouders nog verbeterd kan worden door hier experts binnen of buiten de school voor in te
schakelen. Thijs legt de vraag bij het MT in de persoon van Vincent neer.
- Tussen Schoolse Opvang.
Inmiddels is er een 2e studiemoment geweest waar helaas weinig mensen aanwezig
waren. Men zal hier nog op aangesproken gaan worden. De MR zal dit blijven volgen.
- Staking
Ivan houdt ons op de hoogte van de staking van aanstaande 5 oktober. Inmiddels is
bekend dat de school dicht is, de stichting hier achter staat en de leerkrachten vrij zijn
om een invulling te geven aan deze stakingsdag.
-Nieuwbouw
Ivan vertelt dat het proces nog steeds met mee- en tegenvallers verloopt. Komende
week zal zeer waarschijnlijk het definitieve ontwerp goedgekeurd worden.
- Financiën
De begroting van het lopende schooljaar wordt naar alle waarschijnlijkheid
overschreden. Ivan zoekt uit welke kostenposten dit veroorzaken
6.

Vragen aan Ivan
Zie diverse punten hierboven.

7. Vragen van/aan de OR
NVT.
8. W.V.T.T.K / Rondvraag
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 20.30 afgesloten.

