Notulen MR vergadering 04-09-2018
Voorzitter: Emmely
Notulen: Greetje
Aanwezig: Helen, Martijn, Emmely, Greetje, Minet sluit later aan
01. Opening en vaststelling agenda
Emmely opent de vergadering en heet iedereen welkom. Agenda wordt zonder aanpassingen
vastgesteld.
Taakverdeling: Emmely is voorzitter, Helen plaatst notulen op de site, Greetje notuleert
02. Notulen vorige vergadering
Oudertevredenheidspeiling: terugkijkend in de notulen van de MR vergadering van 28-052018 lezen we dat de school positief uit de peiling is gekomen. De kleine puntjes van kritiek
zijn verbeterpunten die onder de aandacht blijven maar op dit moment geen verdere actie
behoeven (gebouw/ sanitair/ YAG verschillend omgaan met gedragsproblematieken)
Continurooster komt bij punt 3 aan bod.
03. Ingebrachte onderwerpen/mededelingen directie
Zien!-vragenlijst > ingevuld door bovenbouwleerlingen. We scoren goed op
veiligheidsbeleving/ welbevinden en pestbeleving. Dit wordt dus opgenomen in het
inspectieverslag, schoolplan (schoolklimaat), positief!
Noodplan bij vervanging > Aanpassing besproken bij stap 1. Bij kortdurende, incidentele
vervangingen worden indien mogelijk de onderwijsondersteuner (werkdrukmiddelen)
ingezet
Begroting > lopen we door. Er zijn geen posten waar we ons zorgen over hoeven te maken.
We staan er financieel keurig voor.
04. Ingekomen stukken/post(bus)
Ouderbijdrage > akkoord. We willen dit jaar aankijken hoe het zal lopen. En vervolgens einde
schooljaar kijken of een evenredige verdeling mogelijk is. We denken dat ouders eerder het
gehele bedrag gaan betalen als het bedrag van de ouderbijdrage eerlijk zou worden
berekend (bijv. €12,50 bij kind 1, €7,50 voor kind 2 en €5 voor kind 3 en +).
05. ARBO
Data voor ontruimingsoefeningen zijn gepland voor zowel TSO als school. Nieuwe collega Ilse
vervangt Mari en ondersteunt Helen met de ARBO. Hele team gaat BHV-cursus volgen.
06. GMR
- Ouders vragen voor werkgroep conceptvorming > er zijn nog maar 2 ouders van onze school die
zich hiervoor hebben opgegeven.
- Link website naar Parro > nieuw communicatiemiddel met ouders gaat in gebruik. Informatie volgt
nog.
- ParnasSys niet gevuld? > Kan zijn bij kleuters die nog geen toetsen hebben hoeven maken.
07. Vragen aan Directie
- Hoeveel ouders zijn er nodig voor de werkgroep conceptvorming? Kan er een mail uit naar ouders
met een stukje uitleg om ouders te werven hiervoor? Of is het een idee om input te vragen via de
leerkrachten?
08. Zaken voor advies en instemming
- Ouderbijdrage (voorstel vanuit OR) zie punt 04.

09. Speerpunten
- YAG
- Engels
- werkgroep Conceptvorming
- continurooster
- Vrijwillige ouderbijdrage
10. Rondvraag
11. Sluiting
Emmely sluit de vergadering om 21.00u

