Notulen MR JL Driecant 05-06-2018
Tijd: 19:30-21:30 Directie: 20:10-21:30
Locatie: koffiekamer Jl Driecant
Aanwezig:
Karin Bos- van Beek (voorzitter) Jessica de Vaan
Marion van Herk
Patricia de Leeuw (secretaris)
Harold Pijfers-Bensing
Margot Nuijten
John Aarde
Notulist: Patricia
Agendapunt
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Opening door voorzitter
Toehoorder: Gerwin v/d Laan
Vaststellen agenda
Mail ouder vrijwillige ouderbijdrage (toegevoegd als punt 8).
Notulen vorige vergadering: 8 mei 2018
Opening groen plein is niet op 6 juni. Er komt een officiële opening met
beide scholen wanneer het gehele groene plein af is.
Mededelingen/Post
-GMR
Simone is vanuit de leerkrachten in de GMR gekomen en is al een
vergadering met Karin meegegaan. Karin is nog op zoek naar een ouder.
Karin gaat via een mail ouders benaderen.
-MR-verkiezingen
Er zijn 40 strookjes terug gekomen. 6 voor Harold en 34 voor Gerwin. We
nemen afscheid van Harold en Gerwin neemt vanaf het nieuwe schooljaar
plaats in de MR. Bij een volgende verkiezing nadenken over hoe we ouders
laten stemmen (op rood papier meegeven/gescheiden ouders e.d.). Dit is
van te voren wel besproken en toen is er voor gekozen om ze niet te
nummeren/dubbel mee te geven e.d.)
Overblijven
Stand van zaken
Het overblijven wordt volgend schooljaar echt een probleem. Hier zijn de
vorige vergaderingen al ideeën voor geopperd.
Biebpassen
Wil de OMR geen biebpassen meer? Alle groepen een biebpas? Of voor
iedere jaargroep een biebpas? Jessica en Harold stellen één pas per
jaargroep voor. Patricia vraagt bij Janneke na wat de daadwerkelijke kosten
zijn
(€ 1081,00) en dat het ‘vreemd’ is dat kinderen t/m 18 jaar een gratis pas
krijgen en dat basisscholen moeten betalen. Misschien kan ze dit nog eens
opperen bij de bibliotheek.
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Directie
 Update
De extra vergadering hoeft niet. De schoolgids moet nog afgetikt
worden, maar dit doen we via de mail.
Groene plein wordt ‘geopend’ op 19 juni om 15.30 uur. Vanuit
provincie is € 14000,00 subsidie toegekend. Er komt een officiële
opening met beide scholen wanneer het gehele groene plein af is.
Er worden twee gymleerkrachten aangesteld en in de gymtijd (2x in
de week) hebben leerkracht tijd voor hun administratie.
Open ochtend n.a.v. combi groep ¾. 13 ouders geweest. In de
ochtenden worden de groepen gesplitst. Vragen over de
leerlingverdeling. Hoe gaat de week eruit zien? Waarom in deze
groepen? Gewaardeerd dat er tijd voor genomen werd.
 Gelden werkdrukverlaging/invoeringsplan overlegmodel
Gelden werkdrukverlaging zijn goedgekeurd door de PMR.
Invoeringsplan overlegmodel is goedgekeurd door de PMR.
 Formatieplan
Het formatieplan is besproken en MR heeft het goedgekeurd.
 Vakantierooster
Het vakantierooster is besproken en MR heeft het goedgekeurd.
 Nascholingsplan
Het nascholingsplan is besproken en MR heeft het goedgekeurd.
 Samenwerking Denkplein 013
Initiatief samenwerkingsverband; samenwerking basisonderwijs en
speciaal basisonderwijs. Met Koolhoven en Bloemaert gekeken
waar we problemen zien; autisme en executieve functies. Met Peter
Smolders vanuit Westerwel gekeken hoe deze voorziening vorm kan
krijgen, met als locatie dit gebouw. Voorstel om voor 3 dagen te
gaan; vanuit Westerwel 0,3 ft (coördineren/ondersteunen) en
vanuit eigen organisatie(s) aanvullen en deze persoon het laten
leiden. Transfer naar de klas erg belangrijk.
Mail ouder vrijwillige ouderbijdrage
Er is een mail gekomen vanuit een ouder over de vrijwillige ouderbijdrage.
3 jaar geleden kritisch naar gekeken, is al verlaagd.
De daadwerkelijke kosten mag de ouder bij Karin in zien.
De keuze is om wel of niet te betalen met de consequentie dat het kind wel
of niet mee op schoolreis gaat.
Rondvraag
Eerste MR-vergadering woensdag 19 september 19.30 uur – 21.30 uur.
Harold: I.v.m. nieuwe wet privacy; nu wordt BSN-nummer gevraagd.
Toelichting hierop zal noodzakelijk zijn. Bovenschools wordt hier aan
gewerkt. Marion neemt dit mee.
School heeft geen Facebook-pagina. Misschien een idee om open dagen op
te promoten?
Sluiting vergadering
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