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Aanwezig: Karin, Sven, Claudia, Mieke en Amy
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Punt.:
Opening 19.00u
1

verslag:

2

Notulen vorige vergadering:
Goedgekeurd.

3

Ingekomen post / mededelingen
Geen post.
Het stukje De MR voor in de schoolkalender hebben we samen bekeken en een
aantal aanpassingen gedaan.
Op de dependance is er kunstgras gelegd, de kinderen zijn hier heel erg blij mee en
maken er veel gebruik van.

4

GMR
Bekijk de notulen van de GMR vergadering (bijlage) Zijn hier nog op of
aanmerkingen over?
De notulen van 13-2 waren voor ons niet helemaal duidelijk.
- Conflict kinderopvang?
- Generatie pact?
- Due dilligence onderzoek?
Dit vragen we na bij Myrthe.
Bijeenkomst GMR + MR 15 mei. Gaan we hier heen?
Karin, Sven, Amy zijn hierbij aanwezig. Claudia misschien.

5

Ouderbetrokkenheid 3.0
Afgelopen donderdag is er een vergadering geweest met de regiegroep.
Karin of Amy zal toelichten wat er besproken is. We zijn goed op weg, veel
criteria zijn al behaald. We kunnen de keuring voor het certificaat begin van het
nieuwe schooljaar gaan aanvragen. Verder is er gesproken over de
schoolkalender, oudergeleding, de ouderkamer en het openstellen van de NAW
gegevens van Parnassys.
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actie:

6

MR samenstelling 2016-2017
Dit is Karin haar 3e jaar in de MR, zij wil graag in de MR wil blijven. Geen van de
leerkrachten heeft aangegeven in de MR te willen dus Karin blijft volgend jaar.
Marco heeft aangegeven te stoppen met de MR. Daarom moet er ook een
verkiezing komen voor een nieuwe ouder.
Karin heeft hiervoor een brief opgesteld, deze hebben we samen bekeken. De
brief wordt de maandag na de meivakantie per mail naar de ouders gestuurd.
Ouders kunnen zich t/m 19 mei hiervoor opgeven. Tijdens de vergadering van
30 mei gaan we bekijken welke ouders zich hebben opgegeven en of er
eventueel een verkiezing moet komen.

7

Huisvesting
De ouderinitiatiefgroep heeft rond de tafel gezeten met Arnoud. De prognoses
van Pronexis zijn aangepast in opdracht van de gemeente voor alle scholen in
Rijen Het aantal m2 is teruggebracht naar effectieve gebruiksruimte voor
onderwijs. Maandag 8 mei hebben Arnoud en Herman een afspraak met de
wethouder en wordt er verder gesproken over de gevolgen van de nieuwe
prognoses.

8

Overblijf
De oudergeleding is akkoord gegaan met de organisatie Kinderstralen. De
oudergeleding heeft zich verdiept in deze organisatie.
Ouders van de school zijn hierover geïnformeerd en uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst. Hoe dit proces verlopen is, staat in de bijlage gemaakt
door de oudergeleding van de MR.

9

Ri&e/ ziekteverzuim
Dit ligt Herman toe. Er komt een nieuwe Ri&e en die komt begin schooljaar 20172018. Dit komt volgend schooljaar op de agenda.
Over het ziekteverzuim stuurt Herman informatie toe. Dit kunnen we bekijken en
indien nodig meenemen in de volgende vergadering.

10

Vakantierooster
Deze hebben we bekeken. Herman stuurt de data voor de studiedag nog door. Per
mail geven we onze goedkeuring.

11

Jaarrekening PCPO en Vijf Eiken
De jaarrekening is er nog niet.

12

Formatieplan
Dit ligt Herman toe. Het MT is nog druk bezig met de formatie.

13

Rondvraag
Mieke: Mieke heeft bij de OR het punt ‘hondenpoep’ aangegeven. Zij gaan hiervoor
bordjes ontwerpen en plaatsen.
Mieke: Tevredenheidsonderzoek? Wanneer heeft dit plaatsgevonden en graag zou
ze de resultaten willen zien hiervan. Herman ligt toe dat dit volgend schooljaar weer
plaats gaat vinden. (Januari/ februari 2018) Dit gebeurt vanuit PCPO.
Mieke: Rapporten? Kunnen ouders hierover meedenken? Dit laten we terug komen
in de teamvergadering hoe we hierbij ouders kunnen betrekken.
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Agenda punten / ACTIELIJST
GMR Notulen navragen de onduidelijkheden aan Myrthe
Marco uitnodigen vergadering 4 juli
Brief aanpassen verkiezing ouders en mailen
Aanpassen tekst schoolkalender
Datum MR vergadering volgend schooljaar
Esther navragen uitslag tevredenheidsonderzoek
Teamvergadering 9 mei rondvraag: rapporten
Op de agenda volgende keer: jaarrekening PCPO en Vijf Eiken
Overzicht ziekteverzuim per mail toesturen
Vakantierooster mailen
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Sven
Mieke
Karin
Karin
Karin/ Amy
Amy
Sven
Karin/Amy
Herman
Herman

De overblijf
Hoe gekomen tot Kinderstralen?
Op 1-11-2016 op een gezamenlijke vergadering met de Anspach school uit Dongen hier over gesproken. Wat zijn
de mogelijkheden, met z’n allen zijn er aardig wat ideeën en instanties naar voren gekomen om hier naar te
vragen. Dit zijn in ieder geval Pepitos in Dongen en Humanitas in Rijen. Deze zijn beide benadert, maar konden
ons niets bieden voor een reëel tarief.
Op 31-1-2017 is Evelien bij de vergadering aanwezig en blikken we terug op de noodzaak van verandering bij de
overblijf. Evelien gaat verder op zoek naar instellingen die dit doen.
Tussentijds zijn er enkele overleggen tussen de directie en de oudergeleding van de MR om een juiste instantie te
vinden. Dit blijkt niet makkelijk.. of ze hanteren een hoog tarief (>3 euro) of ze doen alleen in administratie
systemen of ze zijn niet in Rijen werkzaam of er komt helemaal geen reactie.
En dan komt Kinderstralen in zicht. Meteen een positieve reactie en een bezoek van Ineke aan school.
Op 7-3-2017 is Ineke Loomans van Kinderstralen aanwezig tijdens de vergadering en geeft een toelichting over de
werking van Kinderstralen. Iedereen is positief en we gaan in onderhandeling.
Vele maandagen zijn er aan besteed om gezamenlijk (directie en oudergeleding MR) tot een acceptabel tarief te
komen onder de meest wenselijke voorwaarden. Goede coaching en begeleiding van de overblijf vrijwilligers,
verving van de vrijwilligers, planning en een automatisch betalingssysteem en natuurlijk ook het beste voor de
kinderen.
Om inzicht te krijgen in de werking van Kinderstralen is er een school in Rosmalen bezocht tijdens de overblijf. Er
was een workshop dansen, er speelden kinderen binnen en buiten op het schoolplein. Overal was wel iemand die
toezicht hield en de sfeer was goed. Bij het opdoen van wat ruzie bij het voetbal gingen de overblijf medewerkers
rustig en kalm te werk en was het zo opgelost.
Al met al (alweer) een positief gevoel over de werking van Kinderstralen.
In principe is het zo dat alle activiteiten van Kinderstralen tot uiting komen in het tarief. Na overleg met de directie is
er voor gekozen een stukje verving van de overblijfmedewerkers in het tarief wordt verrekend, maar mocht er
boven dit extra verving noodzakelijk zijn, dan komen deze op kosten van de school. Dit scheelde aanzienlijk in de
hoogte van het tarief.
Wij als oudergeleding van de MR stemmen positief over de inzet van Kinderstralen voor de overblijf.
Een voorwaarde is wel dat de ouders door middel van een informatie avond op de hoogte worden gesteld over de
inzet van Kinderstralen en hun werkwijze.
Op 9-5-2017 is de informatie avond geweest en hebben de meeste ouders die aanwezig waren het als positief
ontvangen.
Kinderstralen zal vanaf 8 juni de overblijf gaan verzorgen!
Oudergeleding MR
Mieke, (Marco) en Claudia
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