Notulen MR vergadering 09-11-2016

Aanwezig: Michael, Maartje, Anneke, Annette, Kees, Nicole
Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur
Agenda en notulen worden goed gekeurd.
•

•

Ingezonden stukken:
Begroting: Kopieerkosten zijn erg hoog. Ondanks deze altijd fors zijn vanwege het niet
werken met methodes, maar thematisch, zijn de kosten hoger dan de jaren ervoor. Tot nu
toe is hier nog geen verklaring voor. ICT begroting wordt doorgeschoven naar het volgende
jaar, omdat de computers nog goed zijn. Daarentegen zijn de kosten voor een nieuwe
Engelse methode naar voren gehaald.
Het meubilair wordt in beeld gebracht om goed te kijken wat we nog nodig hebben en wat
nog te verdelen valt binnen Scala.
Schoolplan: Nicole (leerkracht) is aanwezig om het schoolplan toe te lichten. Vanwege haar
studie heeft zij het op zich genomen om het schoolplan te schrijven. Het schoolplan is prettig
te lezen. Enkele stukjes worden er uitgelicht ter verduidelijking. ICT wordt nog een keer extra
benoemd, omdat we als school daar nog geen vaststaand plan voor hebben. En aangezien we
ons steeds meer willen verdiepen in de 21th century skills, is het van belang ICT op orde te
hebben. Dit zal in de teamvergaderingen terug blijven komen.
De MR stemt in met het schoolplan.
Mededingen vanuit de directie:
Derde kleutergroep:
De reacties van ouders over een derde kleutergroep zijn inmiddels ontvangen. De
leerkrachten hebben samen met de IB’er de klassen zo goed mogelijk proberen te verdelen.
De ouders worden vrijdag 11 november 2016 op de hoogte gesteld over de indeling van de
drie groepen die op maandag 28 november gaan starten. Carla van de Geijn zal de leerkracht
worden van de derde kleutergroep. Zij is al bekend op onze school door inval
werkzaamheden.
MR stemt in met de herverdeling van de kleutergroepen zoals deze is gepresenteerd naar de
ouders.
Zwarte Piet:
Ondanks dit geen officieel punt is voor de MR, is het wel even ter sprake gekomen. Het team
is er samen over eens dat er één roetveegpiet aanwezig zal zijn bij het bezoek van de Sint aan
onze school. Ongeacht wat onze persoonlijke standpunt is in deze discussie, zijn we van

•

•

mening dat het van maatschappelijk belang is, dat de school hier in meegaat. De rest van de
pieten zijn volledig bruin.
Rondvraag:
Maartje hoort regelmatig van een aantal ouders het verzoek voor een continurooster. De
vraag is of daar na 4 jaar nog eens opnieuw naar gekeken kan worden.
Anneke zet dit punt op de agenda voor de volgende vergadering.
Actiepunten:

Actiepunten

Wie?

Het beleid over de sponsoring is nog niet bij de MR ingediend voor advies.

Kees

Er zou nog een tweede begroting aangeleverd worden door Kees. Mr wil weten
welke dat was.

Michael

Website MR is niet duidelijk aangepast, de foto is niet meteen zichtbaar en het
verkeerde stukje tekst staat erop. Dit moet nog aangepast worden, en dus
doorgegeven worden aan Marie-Jose.

Annette

Na iedere vergadering wordt er een stukje vanuit de MR aangeleverd voor de
digiduif.

Michael

Volgende vergadering is Karlijn (IB’er) uitgenodigd om het passend onderwijs toe
te lichten. Vragen voor Karlijn worden naar Michael gestuurd. Hij bundelt ze en
stuurt ze door naar Karlijn. Deze vragen moeten voor 1 december bij Michael
zijn.

iedereen

Er wordt een reminder naar Karlijn gestuurd met de aangepaste tijd hierin. 19.00
uur ipv 20.00 uur

Michael

Continu-rooster agenderen.

Anneke

Volgende agenda voor de kerstvakantie

Anneke

Kinderraad is 22 februari uit genodigd om een vergadering bij te wonen. De
kinderraad wordt gevraagd of zij een onderwerp hebben om te willen bespreken
tijdens deze vergadering.

Kees

22 februari wordt er gezorgd voor wat lekkers bij de koffie. Ook deze vergadering Anneke
heeft een aangepaste tijd/ 19.00 uur ipv 20.00 uur!!!

Voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur
Volgende vergadering: dinsdag 10 januari om 19.00 uur!!!
Notulist: Maartje

