Notulen MR vergadering 21 januari 2020
1.

Opening
Geen afmeldingen binnen gekomen. Een leerkracht ivm ziekte afwezig.

2.

Notulen vorige vergadering van 30 sep 2019 zijn goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Jaarverslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd en mag online
komen.
Mail van directeur over ouderbijdrage, gaat naar punt 4a.

4.
4a.

Vaststellen agenda, puntje 4a wordt toegevoegd.
Brief ouderbijdrage samen met schoolreisje. De ouderraad is van ouders en
formeel mag dit niet onder de schoolrekening, dit is door de stichting op kop
besloten. De rekening blijft onder beheer van de ouderraad. Doel van
ouderbijdrage en schoolreisgeld is om in 1x geld van ouders te innen, dus niet
ouderbijdrage en schoolreisje apart. Dit zou dan in totaal 55 euro per jaar gaan
worden. De automatische incasso wordt per direct opgeheven. Ouders krijgen
dan een brief en maken zelf het bedrag over.
Op dit moment is de financiële status van de ouderraad onduidelijk, 1x per jaar
moeten zij wel verantwoording afleggen aan alle ouders middels een helder
jaarverslag. Als MR zouden wij graag willen dat de rekening onder de school
hangt, net als onze MR rekening, dit zullen wij als MR uit gaan leggen aan de OR,
hierbij houdt de OR wel hun eigen financiële onafhankelijkheid.

5.

Stand van zaken schoolplein?
De school heeft inmiddels de subsidie voor het groene schoolplein binnen, in de
voorjaarsvakantie zal het plein worden heringericht. Hopelijk gaat het in de
vakantie ijs en wede dienende allemaal door en is er na de vakantie een mooi
nieuw achterplein. De volledige financiering is inmiddels rond.

6.

Schooljaarplan
De stichting op kop gaat middels een externe audit een nulmeting doen met als
onderwerp de kwaliteit van onderwijs met als doel een verbeterslag van de
kwaliteit van onderwijs.
Op dit moment zijn ze bij de stichting op kop bezig met een strategisch
beleidsplan, talentonderwijs enz. daar komt binnenkort meer duidelijkheid over.

7.

4de kleutergroep?
30 maart start een 4de kleutergroep, personele formatie is nog niet helemaal
rond. 308 leerlingen voor het einde van het jaar. SchoolB is een groei school op
dit moment. Meubilair wordt inmiddels aangeschaft, 1 oktober 277 leerlingen.
Nieuw meubilair wordt voor de kleutergroep eind maart geleverd. Akoestiek in de
grote hal wordt verbeterd. Uitstraling aan de buitenkant en binnenkant wordt
ook verbeterd.

De BSO op schoolB loopt helaas niet zo gewenst. Gesprekken zijn hierover
gaande met de overkoepelende stichting.
8.

MR jaar planning
Er wordt een voorstel gemaakt voor een jaarplanning en doorgemaild, deze wordt
de volgende vergadering besproken.

9.

Verkiezingen eind van schooljaar, 3 nieuwe kandidaten MR.
Aan het einde van dit schooljaar moeten er nieuwe verkiezingen voor de MR
oudergeleding komen, een 3 tal ouders is niet herkiesbaar. Om ouders te
informeren over het MR werk en de verkiezingen willen wij een inloopavond voor
ouders houden.
Na de volgende korte MR vergadering willen wij de ouderavond houden, dit zal
zijn 3 maart 2020. De uitnodiging wordt gemaakt door de directeur en zal via
parnasSys aan alle ouders worden gestuurd.
Tijdens deze vergadering hebben wij een kiesraad (ouder en leerkracht) gekozen,
deze zullen de verkiezingen verder organiseren.

10.

Rondvraag,
Volgende vergadering 3 maart 19.30

