Notulen MR JL Driecant 22-06-2020
Tijd: 19.00 - 21.00
Overleg zonder directie:
Overleg met directie:
Notulist: Heidi

Locatie: video bellen/teamkamer Driecant

Aanwezig:
Saskia van Duijnen Montijn-Reinders
Patricia de Leeuw
Heidi Vonk
Gerwin van der Laan
Roel Willems (online)

Monique van Son
Derk Lettink
Ron Obbens (gedeelte)

Afwezig:
Tina Smeijers
Ron Obbens vanaf 20.45
Agendapunten
Opening door Patricia
Het kost enige moeite om Roel digitaal aan de vergadering deel te laten nemen,
waardoor de vergadering om 19.15 startte.
Overleg met directie en aanwezigheid Ron:
 Monique van Son (manager financiën en salarisadministratie)
oudervereniging/ouderbijdrage. Monique legt uit dat het beslist niet wenselijk is
dat de administratie van de oudergelden verweven is met de schooladministratie.
Op dit moment doet Petra het werk voor de ouders; Petra zou in haar uren alleen
taken voor de school moeten verrichten en geen taken voor de ouders. Monique
raadt het oprichten van een oudervereniging met inschrijving bij de Kamer van
Koophandel aan en geeft aan dat dit op andere scholen goed loopt. De MR, de
oudervereniging en de directie vormen een drie-eenheid. Normaal legt de
oudervereniging één keer per jaar verantwoording af. De vereniging wordt
opgericht door een bestuur. De oudervereniging heeft regelingen en statuten. Het
zijn meestal 4 of 5 ouders. Ouders van de MR mogen zich verkiesbaar stellen. Al
het geld van de oudervereniging moet ten gunste van de kinderen komen. De
schoolreis wordt door de oudervereniging georganiseerd. Een kamp wordt vaak
door de school georganiseerd, hetgeen door de grote inzet van leerkrachten ook
heel verdedigbaar is. Saskia krijgt van Monique het adres van een school waar net
een oudervereniging is opgericht, waarna een stappenplan wordt gemaakt tijdens
de eerste MR-vergadering op donderdag 27 augustus. Ron vraagt of wij gebruik
zouden kunnen maken van de statuten van een andere oudervereniging en
Monique beaamt dit. Ouders worden automatisch lid van een oudervereniging.
Vragen waarop nog antwoorden op moeten worden gevonden:
Hoe zal de overblijf geregeld en gefinancierd worden?
Blijft de school het kamp nog zelf organiseren? Zo ja, hoeveel jaar?
Hoe worden de reserves ingezet?
Hoeveel startkapitaal krijgt de oudervereniging? (Monique adviseert €1.000,- om
alvast enige kosten te kunnen dekken).

Overleg met directie:
• Update
Tim komt terug als gymdocent in plaats van Hilde.
Er zijn 2 negatieve reacties van ouders over de verdeling naar groep 8 binnen
gekomen.
• HPO
Alles wat dit jaar afgerond zou moeten worden, is afgerond.
• Evaluatie ‘Corona volledig openen’
Er komen nu wat reacties binnen over gym en verkeersveiligheid. Gerwin vond de
communicatie heel goed. De doorloop op het fietspad is niet goed. Aan de
kleuterkant bij het nieuwe poortje blijven mensen hangen. Misschien is het goed
om dit nog even te blijven reguleren.
• Nascholingsplan (instemming PMR)
Larissa heeft Saskia uitgelegd hoe je het moet invullen. De 600 euro is nog vrij. Als
iemand tussendoor nog iets wil leren, kan dit nog bekostigd worden.
De kaders zijn niet echt gegeven. Er is geen duidelijk verband met HPO.
De MR stemt in.
• Schoolgids PO-vensters (instemming MR)
De benaming van de peuter-kleutergroep moet aangepast worden, omdat deze
naam te weinig de lading dekt.
Patricia heeft een aantal opmerkingen, welke zij persoonlijk door zal geven. Saskia
merkt op dat het een zakelijk document is dat te weinig op een duidelijke manier
aangeeft waar we voor staan en potentiële ouders te weinig enthousiasmeert om
voor onze school te kiezen. Saskia gaf aan dat zij op haar huidige school een
aparte brochure heeft voor potentiële ouders.
Volgend jaar zullen we hier nog uitgebreid naar kijken.
De MR stemt in.
• Koersplan (informatie)
Overleg zonder directie:
• Ouderbijdrage 2019-2020 restitutie groep 1 t/m 7
Er wordt € 10,00 in mindering gebracht op de ouderbijdrage voor volgend jaar.
Er wordt € 20,00 gereserveerd voor het schoolreisje. Gerwin en Roel maken
hiervoor een conceptbrief voor de ouders.
• Ouderbijdrage 2019-2020 restitutie groep 8
Er wordt per leerling € 90,00 uit de ouderbijdrage teruggegeven. Voor zijinstromers wordt per jaar dat het kind nog niet bij ons op school was € 12.50 in
mindering op de teruggave gebracht. Gerwin en Roel maken hiervoor een
conceptbrief. Zij-instromers wordt uitgezocht. Heidi bekijkt welke leerling wat
dient te ontvangen. Mocht een leerling halverwege een jaar zijn ingestroomd, dan
krijgt deze leerling de volledige € 12,50 voor dat jaar terug. Aan de brief zal een
strookje komen waarop ouders hun bankrekeningnummer dienen te vermelden;
dit maakt de teruggave voor de administratie eenvoudiger.
Ron neemt contact op met kampeerboerderij de Kievit om te kijken of hij een
goede regeling voor de € 600,00 kan treffen. Inzet is om deze naar volgend jaar
door te sluizen. De Kievit heeft dit bedrag achtergehouden bij de teruggave van
de reserveringsgelden.

•

•
•

•

•

Mails ouders
Er is besproken dat alle gelden direct terug naar de ouders gaan en de school op
geen enkele manier betrokken wil zijn bij het door de ouders georganiseerde
kamp. Het is aan de ouders zelf of zij dit bedrag aan het schoolkamp willen
besteden.
De informatie die de ouders krijgen zou voldoende antwoord moeten geven op de
mails die door bepaalde ouders naar de MR verstuurd zijn.
Ouderbijdrage niet betalende ouders
Een gering aantal ouders heeft nog niet betaald.
Evaluatie MR
Er zijn geen opmerkingen.
Mededelingen/Post
Het vervoersprotocol was ingewikkeld geschreven. Er is een nieuw protocol. Aan
het begin van het schooljaar wil Didi dit met de ouders delen. Graag even lezen en
reageren.
Notulen vorige vergadering: 25-05-2020
Eén dag van de stakingsgelden is wel uitbetaald en één dag niet. Tot december
kunnen we deze stakingsgelden in overleg met Saskia inzetten.
Jaarverslag
Patricia maakt dit en het komt begin volgend jaar op de agenda.

To do list
Volgende vergadering
Concept notulen mailen naar MR
Goedgekeurde notulen mailen naar John voor op de site
Niet betalende ouders bellen
Jaarverslag maken, goedkeuren en op de site
Contact opnemen met de Kievitshoeve
Conceptbrieven voor teruggave/in mindering brengen ouderbijdrage
Uitzoeken wie van groep 8 hoeveel terug moet krijgen
Informatie over het opzetten van een oudervereniging verzamelen
Opvragen statuten andere ouderverenigingen
Zaken die nog open staan
Vervoersprotocol
Aanpassen schoolgids
Opzetten oudervereniging
Invulling stakingsgelden
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Heidi
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