Notulen MR vergadering 14-11-2017
Plaats: Teamkamer Jls Driecant
Tijd: 19.30-21.30
Directie: 20:10-21.15

1.

1 min

2.

2 min

Aanwezig; Karin Bos- van Beek
Patricia de Leeuw
Margot Nuijten
Opening door de voorzitter

Voorzitter: Karin
Notulen: Margot

Jessica de Vaan
Harold Pijfers Bensing
John Aarde

Vaststellen agenda
Agendapunt directie vervalt wegens ziekte Marion
Risico inventarisatie ARBO plaatsgevonden in 2016, hoeft niet meer besproken te
worden
Schoolgids reeds besproken en goedgekeurd

3.

5 min

Notulen 26-09-2017
John zal tijdig communiceren wanneer hij de MR vergadering niet kan bijwonen
ivm studie
Oudergespreksformulier en hoe te archiveren is besproken met het schoolteam.
Het MT neemt hierover besluit.
Opzetten van een oudervereniging agendapunt volgende vergadering

4.

5 min

Mededelingen/post
Mail Margot 08/10/17; Taakbeleid
De PMR is het niet eens met de gang van zaken m.b.t. de aanpassingen in de uren
van het taakbeleid zonder overleg/instemming van de PMR. Het gaat met name
om het aantal uren voor de expertise groepen ( van 40 naar 20) en het niet
vermelden van de uren kamp/avond 4-daagse/musical.
De PMR gaat alsnog akkoord onder voorwaarde dat het beleid ruim voor het einde
schooljaar geëvalueerd wordt. Naar de teamleden de vraag om hun uren goed bij
te houden. De oudergeleding merkt op dat het terugbrengen van het aantal uren
expertise groepen wellicht gevolgen heeft voor de lange termijn
planning/beleidsdoelen, missie en visie omdat de werkgroepen wellicht niet
voldoende uren hebben.
Tevens is het wachten op beleidsnotitie Taakbeleid
WIS-Collect
Betalingsprogramma ( bv ouderbijdrage) gekoppeld aan Parnassys. Wellicht iets
voor de oudervereniging ( als die er komt) maar misschien ook iets voor de huidige
administratie

5.

10 min

Realisatie ouderbijdrage 2016/2017
Er wordt opgemerkt dat Cultuur ver over budget gaat zelfs met extra bijdrage
vanuit ouderbijdrage. 4 jaar lang extra gelden ter beschikking gesteld en 4 jaar lang

over budget ! We willen graag zeker weten wat de kosten zijn en begroting vooraf
aanleveren. Actie Margot
Biebpassen erg grote kostenpost. Eventueel afschaffen?
Schoolkamp blijft discussiepunt voor de oudergeleding.
Voor de musical avond wordt veel geld uitgegeven; kan denkelijk wel minder. Actie
Karin
Op de volgende vergadering hopen we helder te hebben hoeveel er nog in de
reserves staat.
Oudergeleding stemt in met de realisatie

8.

6.

10 min

Begroting ouderbijdrage 2017/2018

7.

10 min

Oudergeleding stemt in met voorgelegde begroting
MR gelden: Kerst/dyslectieboeken/schoolreis

5 min

Oudergeleding gaat niet akkoord en vraagt om nieuwe inventarisatie.
In december weten we over welk bedrag we het hebben . Op 17 januari budget en
wensen bekend. Actie Karin
Update directie
Conciërge per direct gestopt. Er wordt een vacature uitgezet binnen de stichting
voor 15 uur. Komt ten laste van de schoolbegroting.
i.v.m. terugloop aantal leerlingen zal er volgend schooljaar weer een klas minder
geformeerd kunnen worden. De MR wordt gevraagd om alvast mee te denken en
vooruit te denken over de verdeling van aantal leerlingen over de groepen. In
januari zijn de cijfers bekend en de 1 okt. Telling.

9.

5 min

RONDVRAAG
Schoolfotograaf wordt teruggekoppeld naar ouderwerkgroep Actie: Karin

Om 20.45 uur sluit onze voorzitter de vergadering

