NOTULEN MR VERGADERING woensdag 14 december 2016.
Begintijd: 19.30 tot 20.00 uur MR zonder Kees.
Voorzitter: Saskia
Notulist: Laurie
Aanwezig: Saskia, Sidney, Sanne, Esther, Dorothé, Kees (vanaf 20.00u), Laurie.
Afwezig: Kadiatou, Anton, Rob.
Vergadering van 19.30 uur.
1. Wijkteam. Aanwezig: Marijke en Jack. Voorstelrondje gedaan. Doel: kennismaking en
kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wijkteam is vanuit de gemeente
ontstaan: klankbord voor buurtbewoners. Bestaat uit een man of 6. Venne-Oost is het
bereik. Wat doen ze? Projecten verkeer, problematiek vanuit bewoners bv.
hondenpoepcontainers, oversteekplaatsen. Overleg met gemeente. Ze hebben een
actieve Facebookpagina en gezamenlijk e-mailadres om in contact te staan met de
buurt. Er zijn flyers en er is een website. Vergaderen in de Stulp. Soms komt er een
stukje in de krant over waar ze mee bezig zijn. Buurtpreventie is een andere
organisatie, ze hebben er wel contact mee. Veel korte lijntjes met andere organisaties
zoals Woonveste. Binnenkort gaan ze met groep 8 laseren en de 30 km zone
promoten. Er zijn contacten met de verkeerscommissie van De Duinsprong en met
Spannend Speelplein. Er is een “buiten beter app” waar je melding kunt doen van
kapotte straatverlichting etc.
Hoe zou school nog meer kunnen helpen?
- Stickers 30 km zone en begeleidende brief voor containers? Gemeente moet die
stickers leveren.
- Jaarlijkse opschoondag? Altijd in maart.
- Groenvoorziening? Kan dit netjes worden afgewerkt?
- Misschien 1x per jaar aansluiten bij MR of alleen wanneer dit nodig is?

Notulen van de vorige vergadering 8 november 2016
Esther past ze aan en plaatst ze.
Aandachtspunten voor de volgende vergadering: IB-ers willen niet zomaar een praatje komen
houden, we moeten met gerichte vragen komen. Bv. over zorgstructuur inzichtelijker maken.
De informatie moet voor ouders te vinden zijn. In de schoolgids op de website op blz. 10 staat
een stukje. Is dit duidelijk genoeg voor ouders? Misschien zorgstructuur als kopje op de
website plaatsen? Of wist-u-datje in de nieuwsbrief? Oudergeleding: verzoek om na te denken
over vragen die je hebt over IB-ers en zorgstructuur. Deze vragen verzamelen we in de
volgende vergadering.
Ingekomen / uitgaande post
Op sharepoint staan de tijdschriften die zijn binnen gekomen.
Op sharepoint staan bij documenten ook de tipboeken wms
Via deze link; informatie@oudersonderwijs.nl kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief van
huis en school. Je kunt ook op de site http://www.ouders.net/school/ kijken.

Mededelingen directie, directieoverleg en bestuur 20.00 uur

1. Routekaart advies PO – VO is uniform voor heel de regio. Er waren veel verschillen.
Advies mag naar boven toe worden aangepast na Cito, niet naar beneden. Warme
overdracht speelt een rol. VO beslist dan waar de leerling terecht kan.
2. Ziekteverzuimcijfers. Wat is het landelijk gemiddelde? Niet bekend. Er zijn
piekmaanden. Waar zit dat in? Is er een trend? Kort en lang verzuim zou je moeten
scheiden om de trend te ontdekken. Kees doet navraag op Scalaniveau.
3. Begroting Hapje Span. Bedrag dit schooljaar niet verhogen. Marge van +- 5000
aanhouden. Er wordt extra buitenspelmateriaal gekocht. Ons advies aan Kees is of een
deel van het spaarbedrag terug kan naar de ouders, bv. door de contributie omlaag bij
te stellen. Kees vraagt na: telefoon en kantoorartikelen op de begroting? Is dit nodig?
4. Visie tekst ouderbetrokkenheid.
a. Is de tekst goed zoals hij er staat of moet hij veranderen en zo ja, hoe?
Saskia heeft een aanpassing gedaan (nog invoegen in deze notulen). Duidelijk
stellen dat visie niet een concrete uitwerking is. 31 januari wordt de definitieve
versie op de ouderavond gepresenteerd.
b. Stand van zaken rondom ouderbetrokkenheid. N.v.t.
5. Stand van zaken rond instroom groep
6. Vervangingen.
4b Angeline Joosten ter vervanging van Laura van Wageningen, die Marieke
Berenschot verving.
Zwangerschapsverlof Juliette en Laurie is geregeld en wordt a.s. vrijdag naar de
ouders gecommuniceerd.
Voor de vervanging van Merel komt iemand op gesprek.
Mededelingen van GMR: notulen staan op sharepoint
 Terugkoppeling voorzittersoverleg: wie is er naar het voorzittersoverleg van 30
november geweest? Er zijn nog geen notulen van.
Mededelingen OV: op sharepoint staat een map waarin de notulen van de ov geplaatst
worden.
Gezonde school: roken en alcohol.
Mening MR in de samenstelling van vandaag:
- Op de speelplaats wordt nooit gerookt (dus ouders ook op aanspreken).
- Bij uitstapjes wordt nooit gerookt (vooraf communiceren, bij schoolreis gebeurt dit al).
- De rookplek op het Pietspleintje afschaffen: dit zien kinderen ook en je ruikt het binnen!
Buiten schoolterrein roken graag, uit het zicht.
- Alcohol, bv. bij Fancy Fair pas met opruimen als de kinderen weg zijn.
- Helemaal strak afbakenen: geen roken én geen alcohol. Dit hoort niet thuis op een school.
Dus ook de WML niet, ook niet na schooltijd.
Actiepunten:
1. IB-ers; welke vragen heeft de mr voor de IB-ers? Let op: dit is een opdracht
om voor te bereiden voor de volgende vergadering.
2. Overleg / basismodel. We willen dit graag op de agenda voor een
teamvergadering.
3. Social media. Team heeft een bijeenkomst over mediawijsheid gehad. Volgend
schooljaar wordt dit in het lesprogramma opgenomen voor de hele school.
4. MR reglement. Esther gaat dit nazoeken. Moet om de zoveel jaar aangepast
worden. Er is een standaard format op de WMS website.

5. Activiteiten plan van de MR, wat willen we wanneer op de agenda zetten.
- Ouderbetrokkenheid, hier kunnen punten uit komen.
- Formatie alleen als er advies/instemming nodig is over bv. samenvoegen van
groepen.
- De MR vaker opnemen in de nieuwsbrief voor ouders d.m.v. wist-u-datjes.
Hierin melden dat de vergadering van de MR openbaar is, mensen mogen
dingen inbrengen en dit weten ze vaak niet. Wel vooraf aanmelden. Voorstel:
een keer een inloop voor geïnteresseerden? Een keer voorafgaand aan een
vergadering bijvoorbeeld. Ouders kunnen dan punten inbrengen bij de
oudergeleding van de MR. Notulen worden waarschijnlijk weinig gelezen.
Beter een wist-u-datje over MR en OV in de nieuwsbrief?
Rondvraag
- Graag volgende vergadering agenderen: hoe loopt het met het rekenbeleid? We hebben
eerder gesproken over 55 euro per kind die beschikbaar was. Graag een toelichting hierop,
hoe is dit ingezet?
- Sydney vertelt dat hij is gekozen voor OPR als oudergeleding van Scala. Proficiat!
- Ook volgende keer op de agenda zetten a.u.b.: directievoering en OPR.

