Notulen vergadering
Betreft:
□ Teamvergadering
 OB
 MB
 BB
X Vergadering medezeggenschapsraad
Vergadering ouderraad
Datum bespreking: 13-12-2016
Plaats bespreking: Rijen

Opgesteld door: Karin Leeggangers

Aanwezig: Claudia, Marco, Mieke, Sven, Amy,
Karin
Punt.:
Opening 19.30u
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Afwezig :

verslag:

In het vervolg starten we om 19.00u.
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Notulen vorige vergadering:
Zijn goedgekeurd.
Voortaan de notulen die op de website komen als pdf bestand opslaan en versturen.
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Ingekomen post / mededelingen
(Horen ook bij de notulen van de vorige vergadering)
- Er ligt nog geen aanbod van Humanitas voor de overblijf vanwege ziekte van de
locatiemanager.
- Plein hoofdgebouw behoort niet tot de taken van de MR.
- Nascholingsplan is er niet binnen PCPO, één ieder die wil studeren kan dit
aangeven.
Continurooster/ overblijf
We willen graag dat de mogelijk tot andere schooltijden en het overblijven wordt
meegenomen in het tevredenheidsonderzoek. We willen hier graag over meedenken
voordat de vragenlijst de deur uitgaat. Vragen waar we aan denken:
 Wat is de beweegreden voor ouders om kinderen over te laten blijven?
 Welk bedrag zijn ouders bereid om te betalen voor het overblijven?
 Bent u bereid om meer te betalen voor professionele overblijf?
Herman laat ons weten wanneer het volgende oudertevredenheidsonderzoek gaat
komen. De verwachting is nog in 2017.
Dit is een gestandaardiseerde lijst, waaraan we dan vragen moeten/ kunnen
toevoegen.
Ook de collega's moeten hierin gehoord worden.
Omvang van/ met ouders
De meeste gesprekken met ouders verlopen prettig. Wanneer dat een keer niet het
geval is, dan is er altijd mogelijkheid tot intervisie en overleg binnen het team om
collega's te ondersteunen en tips te geven.
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actie:
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Ouderraad 20.00u-20.45u Er schuiven 3 leden vanuit de ouderraad aan.
- Begroting OR: Zie bijlage. Is goedgekeurd.
Het is jammer dat er een aanzienlijk deel van de ouders niet heeft betaald. Dit kan
van invloed zijn op het organiseren van activiteiten voor de kinderen op school.
- Bezigheden OR:
Het organiseren van vieringen en activiteiten voor de kinderen, zoals kerst,
avondvierdaagse, afscheidsavond groep 8 en het decoreren van de school.
De OR heeft ongeveer 8 vergaderingen per schooljaar en daarbij is ook een
personeelslid van school aanwezig. De diverse activiteiten worden verdeeld onder
de ouderleden.
Er zijn nu 8 ouders lid van de ouderraad en er zijn een aantal nieuwe aanmeldingen.
Zij gaan meedraaien, zodat zij straks de ouders die eruit gaan kunnen vervangen.
- Vaststellen ouderbijdrage:
Hoe gebeurt dit nu? Er wordt naar de begroting van het afgelopen jaar gekeken en
of deze sluitend was. Tot nu toe lukt het zo en blijft de ouderbijdrage gelijk.
- Hoe kunnen de MR en OR elkaar ondersteunen/ aanvullen?
De OR wordt jaarlijks aan het begin het schooljaar uitgenodigd bij de MR
vergadering en tijdens deze vergadering staan we jaarlijks stil bij deze vraag en
kunnen we een goede start maken.
Begroting
Toelichting door Herman.
Veiligheidsplan
Besproken en bekeken. Tips m.b.t. het invullen/aanpassen van het document
worden door Karin doorgegeven aan Annemarie.
Incidentenregistratie behoeft aandacht, dit wordt meegenomen naar het PBS team.
Het invullen van de kindervragenlijsten ZIEN! Navragen bij de werkgroep zorg/
gedrag door Karin.
Schoolse zaken:
- Dependance
De stand van zaken is kort besproken.
Ouderbetrokkenheid 3.0
Het traject loopt. Kort stand van zaken besproken.
Rondvraag
Groep 1 t/m 3 vrijdagochtend in de gaten houden. Dit hangt samen met het
overblijven/ continurooster.
Actielijst:
 Vragen m.b.t. overblijf/ schooltijden opnemen in
oudertevredenheidsonderzoek.
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