Notulen MR vergadering

Datum bespreking: 17-9-2019
Plaats bespreking: Rijen

Opgesteld door: Karin Leeggangers

Aanwezig: Fieke, Joris, Ton, Amy, Sven, Karin Afwezig: Herman
Vanuit de OR: Cindy, Astrid
Punt.: verslag:
actie:
1.
Opening 19.00u
De ouderraad sloot om 19.30u aan.
2.
Actiepunten uit de vorige notulen:
- Anspach mailen voor gezamenlijke vergadering. Amy.
Er is mailcontact geweest met een voorsteldatum, maar die kwam niet uit.
Amy neemt nogmaals contact op met nieuwe voorsteldata.
- Schoolgids samenstelling MR aanpassen
Sven/ Karin
Is gedaan, ook de website wordt/is aangepast.
3.
Begroting ouderraad
Joris
Toelichting door de ouderraad.
Tip vanuit Joris. Kosten voor de sponsorloop, niet begroten, maar bekostigen
vanuit het gelopen bedrag. De OR staat hier positief tegenover.
Door de terugloop van het leerlingenaantal, maar het toegenomen aantal
activiteiten, wordt het steeds lastiger, zo niet onmogelijk om alles te bekostigen.
Advies vanuit MR: school mag hierin bijdragen, bijv. de bankkosten en lief en leed.
De MR is van mening dat school de OR moet faciliteren, zodat zij hun toenemende
werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Voorstel vanuit de OR: Het bedrag voor het tweede kind, gelijk trekken aan het
eerste kind. Dus voor ieder kind €20,- per schooljaar, dit in verband met het
toegenomen aantal activiteiten. De MR stemt hiermee in. Start dit schooljaar.
Schooljaar 2019-2020. Dit wordt nog opgenomen in de begroting, die wordt
herschreven en daarna ter akkoord aan de MR gestuurd.

4.

De OR heeft behoefte aan kleinere shirts voor de jongere kinderen. Vanuit de
directie is de wens voor sportshirts uit gesproken. De OR en MR vinden dit niet
nodig en zien meer in het aanschaffen van dezelfde shirts in kleinere maten. Dat
scheelt een hoop geld.
Schoolfotograaf
Er wordt jaarlijks geëvalueerd vanuit de OR met de schoolfotograaf. Klachten,
aandachtspunten, suggesties voor verbeteringen worden hierin meegenomen.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

MR
Karin
Inventarisatie scholingsbehoefte MR. Fieke heeft wel behoefte aan een cursus
m.b.t. MR. Karin vraagt bij Femke of er misschien een gezamenlijk alternatief is
voor meerdere MR leden.
Er op 19 november een gezamenlijke MR/ GMR avond gepland.
Schoolplan 2019-2023
Bij de lijst van aandachtspunten vinden wij het tijdspad te ambitieus. We zien hier
graag een realistische planning.
Een aantal genoemde feiten kloppen niet, dit willen we graag veranderd zien.
Wat wil de school met de verzamelde gegevens van de wijk/ kenmerken van de
leerlingen/ ouders die in het schoolplan staan benoemd?
Het schoolplan meer handen en voeten geven, bijv. concrete voorbeelden geven
of komt dit terug in de jaarplannen?
Moet het bewegend leren niet een plaats hebben binnen het schoolplan?
Wat doet de school met het medewerkers tevredenheidsonderzoek, waar de
scores maar net voldoende waren op de Vijf Eiken? Is dit een bedreiging? Moet dit
niet een grotere rol in het plan krijgen?
Doelstellingen duidelijker/ concreter maken?
Kunnen het plan zo niet goedkeuren.
IKC
Jaarverslag IKC is doorgenomen. We zijn erg benieuwd hoe het project verder gaat
verlopen, er is nu nog weinig zichtbaar en merkbaar binnen de school m.u.v. de
activiteitengroep. Worden graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Nieuwsbrief
Joris
Wat willen we in de volgende nieuwsbrief laten opnemen?
Foto begroting ouderraad (koffertje prinsjesdag).
GMR
Ton licht toe.
In de laatste vergadering is gesproken over het koersplan en de financiën. De
stichting staat er financieel goed voor.
Rondvraag
N.v.t.

