Notulen MR vergadering 5 april 2018

Voorzitter: Walter van der Wilt

Notulist: Ellen Andriessen

Aanwezig namens ouders: Walter van der Wilt, Coen Verheij, Maureen Witte, Michiel Brandhorst
Aanwezig namens leerkrachten: Marian Frankenmolen, Sandra Laurensen, Desirée Eggen (t/m punt 12), Ellen Andriessen
Aanwezig namens directie: Bert Verkade, Marije Ridder
AANVANG:19.00 uur
Nr.
1a
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Tijd:

Agendapunt:
Opening en vaststellen
agenda
Leerlingenraad
aanwezig ivm evaluatie
leerlingenraad

Toelichting:
De agenda wordt vastgesteld.
Namens de Leerlingenraad (LR) zijn Roemer (voorzitter, groep 8) en Sara (notulist,
groep 6) aanwezig. De LR heeft de volgende ideeën:
- schoolplein: nieuw speeltoestel op het voorplein;
- hygiëne: vervangen van de luchtverfrissers op de WC’s (die doen het nu niet);
- luchtverfrissers in de douches (vooral bij de meisjes stinkt het heel erg);
- kunstgras leggen op het veldje voor Berts kantoor;
- niet alleen de Kidslab kinderen, maar ook andere kinderen aan een project laten
werken als zij tijd over hebben.
Hoe kan de MR de LR helpen? De MR kan zeggen hoe de LR de plannen kan
uitwerken en daarbij hulp bieden. Tip van Coen: de LR kan zelf uitzoeken hoeveel
kunstgras kost. Betrek de dependance daar ook bij! Maak dan een voorstel en dien
dat in bij de directie (-> Oudervereniging).
Bij aanvang van het schooljaar zijn alle leden van de LR bij de onderbouw en
middenbouw geweest om te vertellen wie ze zijn en wat ze doen. Deze kinderen
weten de LR nog niet zo te vinden. Ideeën om de betrokkenheid van de andere
kinderen op school te vergroten:
- brievenbus voor LR bij foto-poster;
- paar keer per jaar een nieuwsbrief van de LR;
- hygiene: weer uitreiking van een prijs voor de schoonste WC.
Overigens is de hygiëne vooral een kwestie van goede samenwerking tussen de
school (faciliteiten) en de kinderen (gedrag).
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Bespreken en
vaststellen notulen en
actielijst 18/01/2018
Oudervereniging

De vergaderfrequentie van de LR vinden de leden goed. Uitwisseling met andere
scholen zou ook leuk zijn. Er zijn één of twee andere scholen binnen Meer Primair
met een LR. Goede ideeën hoort de MR graag. Als de MR er iets mee kan, laten we
dat weer aan de LR raad weten zodat het aan alle kinderen gemeld kan worden.
Welkom aan Sandra Laurensen als lid PMR.
P 1 notulen: hij ipv deze man
Maarten Dekker, voorzitter van de Oudervereniging, schuift aan. Volgens de statuten
legt de OV verantwoording af aan MR.
Uit het overschot dat de OV had bij aanvang, is het duurzaamheidproject betaald
(kas, kippen, weerstation). Er is een meerjarenplan voor onderhoud opgesteld.
In mei presenteert de OV de begroting voor het komende schooljaar. De OV legt dit
voor aan de MR, die moet toestemming geven. Bij de aanvang van het nieuwe
schooljaar vraagt de OV toestemming aan de Algemene Ledenvergadering.
Het proces van betalen moet nog helderder worden: in plaats van nota’s achteraf
betalen, moeten er vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden. Sec gezien is de OV
alleen verantwoordelijk voor het beheer van de oudergelden. In de praktijk is de
voorzitter van de Evenementencommissie (EC) ingebed in de OV. Afgelopen 2 jaar

was de rolverdeling EC/school een beetje onduidelijk, met name bij de organisatie
van het Zomerfeest. Inmiddels is dat helder. Het Back to school feest (verschoven
naar januari 2018) is geheel verzorgd door de EC en was een succes.
Maarten geeft kort cijfermatig overzicht en noemt het aantal kinderen dat (nog) geen
bijdrage geleverd heeft (20 kinderen). Het is erg lastig om deze gelden toch binnen te
krijgen. Alle kinderen moeten meekunnen op schoolreis. Naast de directie is er
binnen de OV slechts één persoon die de namen weet van de leerlingen van wie de
ouders echt niet kunnen betalen. Het percentage niet-betalers blijft ongeveer gelijk.
De wensen van de LR worden genoemd; de LR zullen hun verzoek indienen bij de
OV. Uiteindelijk beslist de Algemene Ledenvergadering hierover (oktober).
De hoogte van de ouderbijdrage staat nog wel eens ter discussie. De verwachting is
dat voor schooljaar 2019-2020 wordt voorgesteld om de staffel voor meerdere
kinderen los te laten. In groep 8 wordt wellicht ook een extra bijdrage gevraagd voor
het kamp. Alle groepen 8 krijgen nu 500 euro voor eind BBQ. Deze constructie moet
worden doorgerekend om te kunnen beoordelen of het zo kan blijven.
De OV heeft de LR betrokken bij de keuze van de bestemming van het schoolreisje
(het schoolreisje is 30% van het budget). Dit schooljaar was het net te laat, het
schoolreisje was al geregeld door school, maar volgend schooljaar kan dit anders.
Maarten stuurt opnieuw de vraag naar de LR zodat er de eerstvolgende vergadering
weer over nagedacht kan worden.
De volgende MR vergadering presenteert Maarten de begroting van de OV.
Ter info:

E-mail Anja van Andel

Notulen GMR 31 januari 2018

Notulen OPR

Notulen MR + GMR + hand-out
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Ingekomen stukken
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Mededelingen team
Mededelingen directie

Geen mededelingen
De man van Corrie Vos (oud-collega, inmiddels met pensioen) is overleden
De school heeft geld gekregen om de werkdruk te verminderen (ca. 77.000
euro voor 2 jaar). Binnen het team zijn ideeën verzameld: meer uren voor de
gymleerkracht zodat onderbouwleerkrachten zelf geen gym hoeven te
geven, meer chromebooks, zodat met name toetsen digitaal gemaakt
kunnen worden, wat veel nakijkwerk scheelt en meer uren voor
onderwijsassistenten. Bert zet dit plan op papier; de volgende vergadering
wordt het besproken.
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MR verkiezingen
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Overblijfstichting
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Sfeer ONS
Rondvraag

Dit jaar is het laatste MR-jaar voor Walter en Coen. Er zijn twee vacatures. Er is een
wervingstekst naar ouders verstuurd, daar zijn vier reacties op gekomen. Dit houdt in
dat er verkiezingen nodig zijn. In die wetenschap heeft één kandidaat zich teruggetrokken. De drie andere kandidaten hebben stukjes aangeleverd voor de
nieuwsbrief. Er wordt gestemd, 26 april worden stemmen geteld.
Ten tijde van de vorige MR vergadering was er iemand gevonden die de
administratie van de overblijfstichting zou doen. Zij trok zich in de eerste week al
terug. Inmiddels is er een andere dame bereid gevonden om deze taak op zich te
nemen. De betaling van haar salaris heeft wel wat voeten in aarde.
Coen licht de jaarrekening en de begroting van de overblijfstichting toe.
De vergadering verleent décharge aan het bestuur van de overblijfstichting.
Geen bijzonderheden

Maureen: heeft mail gekregen van een ouder van een kind uit groep 3. De
ouders van groep 3 hebben bericht gekregen dat er niet meer gevoetbald
mag worden op het achterplein. De reden waarom is niet geheel duidelijk en
de betreffende ouder is hier ontstemd over. Marije licht toe: er is een rooster
gemaakt wanneer welke groep mag voetballen om te voorkomen dat er
ruzies ontstaan. Aan de ouders is gemeld dat er een voetbalrooster is, maar
de reden waarom is niet duidelijk uitgelegd. De directie nodigt deze ouder uit
voor een gesprek.

Marian: er zijn hesjes aangeschaft voor de OB kinderen voor schoolreisjes.

Bert: er wordt weer een oudertevredenheidspeiling gehouden.





Michiel: staan er nog stakingen in de planning en zo ja: doet de ONS daar
dan weer aan mee? Bert: Dat bekijken we per staking. Feit is dat het
probleem van de werkdruk en het komende lerarentekort voorlopig niet is
opgelost.
Walter: Opvolging voorzitter: wie beslist dat? Wordt in onderling overleg
gedaan.
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Proces opvolging Bert
en terugkoppeling
gesprek Scolix

De vacature is in het weekend van 10 maart door Scolix gepubliceerd en via (sociale)
netwerken gedeeld. Scolix heeft een selectie gemaakt uit de kandidaten die op de
vacature gesolliciteerd hebben. Met deze kandidaten heeft een gesprek
plaatsgevonden. De benoemingsadviescommissie (BAC), die bestaat uit de heren
van Scolix, Eef Niezing, Marije, Maureen en Ellen namens de MR en Mariska de
Jong namens het team, heeft op 9 april een voorbespreking waarin de CV’s en
brieven worden doorgenomen en de sollicitatiegesprekken worden voorbereid. De
gesprekken vinden plaats op 10 april en 16 april (laatste ronde met maximaal twee
overgebleven kandidaten).
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45u.

