Notulen MR vergadering 23 januari 2018
Locatie: Vitruviusweg
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: Hans, Bas, Ellen, Berdi, Thomas, Bram, Jody, Evelyn
Afwezig: Jeroen

1: Opening / Groepsfoto
De vergadering wordt geopend met een felicitatie namens de MR voor het predicaat Excellente
school dat De Korenaar gisteren mocht ontvangen. Iets waar we met zijn allen erg trots op mogen
zijn.
Berdi geeft aan dat ze een link naar ons door zal sturen van het boek Verrassend passend. De digitale
versie van dit boek is te downloaden.
In verband met de afwezigheid van Jeroen gaan we de groepsfoto verschuiven naar de volgende
vergadering.

2: Actielijst notulen 24 oktober 2017
De actielijst is besproken en aangepast.
Berdi vraagt of er een ouder beschikbaar is om bij de komende GMR vergadering mee te gaan. Berdi
mag hier een presentatie geven. Geen enkele ouder geeft op dit moment aan te kunnen. Mocht er
toch iemand mee willen kan dat altijd opgegeven worden.

3: Mededelingen
A) OR Elegast: Geen bijzonderheden
Vitruuf: Ellen heeft samen gezeten met Jaklien en Eva (voorzitter OR). Hier kwam met name
uit dat we moeten proberen om schoolreisjes zonder bussen te plannen. De ouderraad
moet dit plan meenemen naar de schoolcommissie om dit te bespreken. Deze kan dit dan
meenemen met een studiedag.
B) GMR: Er is gesproken over het nieuwe verzuimbeleid.
C) MR; Schoolzaken:
Trajecten en onderzoeken: Berdi gaat in Utrecht een presentatie geven over de ontwikkeling
van kinderen. Hierin presenteert ze de buitenschoolse activiteiten die in het belang van de
kinderen zijn. De Korenaar heeft een subsidie gekregen om in buitenschoolse activiteiten te
investeren. Dit is in samenwerking met de Radbouw universiteit gegaan. Dit onderzoek heet
gelijke kansen. 5 Maart is de presentatie.
Erasmus Plus = Internationalisering en sociale inclusie.
Nieuwbouw: De MR heeft een schema ontvangen vwb de nieuwbouw. Het concept van de
gymzaal is nu klaar. De projectgroepen moeten nu actiever gaan schakelen. Op korte termijn

moet bekeken gaan worden of/hoe de studiedagen ingezet kunnen gaan worden om
eventueel studiedagen te gebruiken voor de verhuizing. Maar dit kan pas als de datum van
oplevering ongeveer bekend is en als bekend is wat het besluit van de gemeente is over
wanneer we verhuisd moeten zijn.

4: Schoolvrije dagen / Dikkie en Dik / Spil
Dit is een punt dat Ellen ingebracht heeft. Dit heeft te maken met de beleidswijziging van Dikkie en
Dik waarbij ze aangegeven hebben dat ze alleen de schoolvrije dagen kosteloos op gaan vangen die
aan het begin van het schooljaar bekend zijn gemaakt. Voor de overige dagen moeten de ouders hier
extra voor betalen. Dit heeft met name te maken met mogelijke stakingen die nog voor kunnen
komen. Bij een tropenrooster of ijsvrij moet de school er altijd voor zorgen dat kinderen indien nodig
opgevangen worden. Ellen heeft aangegeven dat het merkbaar is dat het begrip van ouders toch
minder is geworden mbt staken en dat de school er rekening mee moet houden als ouders de kosten
extra moeten gaan betalen het begrip nog minimaal zal zijn. Berdi geeft wel aan dat staken een recht
is van de docenten.
Kijkend naar een mogelijke optie om studiedagen flexibel te gebruiken voor de verhuizing naar de
nieuwbouw is het van belang om op tijd dit te bespreken met Dikkie en Dik zodat ze de opvang toch
in hun pakket mee kunnen nemen of van tevoren hun planning hierop aan te passen waardoor
ouders niet geconfronteerd worden met extra kosten.

5: Begroting 2018
De MR heeft de begroting van 2018 gepresenteerd gekregen.

6: Realisatie schoolplan 2015 – 2019
Berdi heeft het schoolplan gepresenteerd. Ze gaf aan dat ze er trots op is dat iedereen dit nu gebruikt
en dat het een levend bestand is geworden. Hierin kunnen we zien aan welke punten er gewerkt
wordt door de verschillende docenten en IB’ers. Thomas heeft zijn punt gepresenteerd mbt de
rapporten om te laten zien hoe het werken in het schoolplan in zijn werk gaat.

7: Rondvraag
Ellen geeft aan dat ze de email adressen van de leraren niet meer in de app kan vinden. Berdi zal dit
opnemen
Hans: is er een afvloeiingsregeling voor ouders in de MR? Dit schooljaar zit Bas 4 jaar in de MR.
Conform de richtlijnen zullen er verkiezingen uitgeschreven moeten worden. Jody zal een stukje
schrijven voor in het Korenaarbulletin. Er is een mogelijkheid dat Ellen aan het eind van het
schooljaar moet stoppen met de MR. Dit zal tijdig kenbaar gemaakt worden zodat de verkiezingen
ook gebruikt kunnen worden om Ellen te vervangen.

Actielijst:

Datum

Aandachtspunt

Verantwoordelijke

Streefdatum

December 2015

Veiligheid verkeer Vitruuf
bespreken met Berdi

Hans

In de gaten houden

December 2017

Nieuwe groepsfoto maken voor de
website en stukje tekst voor het
Korenaarbulletin

Hans

Maart 2018

December 2017

Opnieuw over de rapporten
spreken

Berdi en Thomas

Het gehele schooljaar

Juni 2018

SKPO prestatie gebieden bespreken Berdi

Jaarlijks bespreken

Januari 2018

Email adressen toe laten voegen in
de schoolapp

Berdi

Voor het eind van het
schooljaar

Januari 2018

Stukje schrijven voor het
Korenaarbulletin mbt verkiezingen
nieuwe MR-leden

Jody

Midden februari

