Notulen MR 11 maart 2019
Aanwezig: Joyce, Lisette, Marga, Denny, Petra, Martine en Pauline
Afwezig: Sietske en Hendrik
1. Opening
2. Notulen vorige vergaderingen
Kunnen de Goedgekeurde notulen naar Eric gestuurd worden?
Petra vertelde over de Boa’s die zijn geweest op school n.a.v. het
parkeren bij de school. De terugkoppeling is via de mail gedaan naar
Petra. Petra zet in de nieuwsbrief hier nog een stukje over
De jaarplannen liggen ter inzage op school en worden gepresenteerd
tijdens het koffiemoment aan de ouders.
De vorige keer hebben we het gehad over de cijfers in de begroting;
kunnen de cijfers van het voorgaande jaar naast de cijfers van dit
jaar, dan kan er vergeleken worden.
Er is een mail verstuurd met de punten die besproken moeten
worden tijdens de MR-vergaderingen. Alle MR-leden hebben deze
ontvangen.
3. Begroting
De begroting heeft Petra opgesteld met Loes (van het bestuur).
Petra legt uit hoe ze tot de begroting is gekomen. De begroting van
2018 liet een positief bedrag zien van 3000 euro.
Op dit moment is begroot dat we 42208 euro overhouden voor
2019. Daar gaan al wel wat bedragen af zoals voor Snappet (9720
euro) en een foutje in de begroting van vorig jaar. De gemeente
heeft teveel betaald voor de huur van de gymzaal. Er moet nog wat
geld terug betaald worden van vorig jaar.
4. Vakantierooster
Goedgekeurd. De vrijdag voor de carnavalsvakantie wordt een
ochtend studiedag en de middag een werkmiddag. De laatste
vrijdag voor de vakantie wordt een niet verplichte studiedag voor de
mensen die niet werken.

5. Schema Aftreden
Het rooster:
Martine: 2019 (herkiesbaar)
Marga: 2019

Denny: 2021 (herkiesbaar)
Pauline: 2021
Hendrik 2019
Joyce 2019 (herkiesbaar)
Sietske 2021 (herkiesbaar)
Lisette 2021
Martine mailt of er interesse is voor nieuwe MR leden in het team en
vraagt na aan Petra hoe het gaat met de herkiesbaarheid van de
ouderleden; moeten er dan weer oproepen gedaan of er andere
ouders in de MR willen?
6. Rondvraag
Lisette: is naar de koffieochtend geweest. Er waren veel vragen van
ouders over het onderdeel hoogbegaafdheid. Hoe worden ouders
geïnformeerd die niet aanwezig waren bij deze koffieochtend? Marga
geeft aan dat alle ouders uit de plusklas zijn gebeld en een
vragenlijst hebben ingevuld. Er is hierop goed gereageerd. We zijn
nu echt nog bezig met een opbouw; er is nu nog niet genoeg
mankracht om het helemaal goed op poten te zetten maar dit gaat
komen.
Lisette: tijdens de koffieochtend werd ook gevraagd over de
overgang naar de middelbare school. Hoe zit dat, in de groepen 7 is
er geen informatieavond o.i.d. terwijl er wel wordt geadviseerd om
in groep 7 al te gaan kijken. Denny geeft aan dat de leerkrachten
van de groepen 8 bereid zijn om ook de ouders van groep 7
voorlichting te geven tijdens de voorlichtingsavond van groep 8.
De algemene informatieavond van het begin van het schooljaar: kan
er gekeken worden naar de invulling hiervan? Nu moeten ouders
vaak kiezen waar ze aansluiten en zo missen ze soms belangrijke
informatie. Voor de zomervakantie laten we dit op de agenda
komen. Martine geeft dit door aan Petra om dit ook te bespreken
met het team.
Lisette: op de site kloppen de namen van de MR niet meer. Denny
geeft de juiste namen door aan Eric.
Ook moeten we een keer een foto maken voor de website als we
compleet zijn.

