Notulen MR vergadering van 8 december 2016
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Opening
Afmelding: Marcel, Bertha
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Notulen vorige vergadering
Marcel is niet bij Wian terug gekomen op de rekening van MR.
Verder geen opmerkingen en zijn goedgekeurd
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Ingekomen stukken
De MR rekening, per kwartaal betalen we 35,- om een eigen
zakelijke rekening te hebben. Een andere optie is om de rekening
onder schoolB te hangen. Marcel heeft hier nog niet op gereageerd.
Wij als MR leden hebben geen bezwaar om onder de school te
hangen.
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Vaststellen agenda
Geen wijzigen
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Continurooster
Ouderpanel in januari, benaderen via de klassenouders. Verdere
invulling is nog niet duidelijk. Het ouderpanel is op 31 januari.
De klassenouder gaan middels een voorbeeldbrief geschreven
door de MR inventarissen wat er leeft onder de ouders.
Iedere klas mag 1 of 2 ouders leveren die naar het ouderpanel
willen gaan. Een afvaardiging van de MR zal ook bij deze avond
aanwezig zijn. Marcel en Ton gaan nog bekijken wie de avond gaat
voorzitten.
Wat in ieder geval opvalt is dat er steeds meer kinderen te laat op
school komen, misschien is het een optie om de inlooptijd te
verlengen naar 10 min. Sinds 19 dec is de inlooptijd verlengd naar
10 min. Inloop vanaf 8.05 tot 8.15.
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Integraal kind Centrum
Marcel heeft Miriam de stand van zaken tot nog toe verteld. Er zijn
3 stuurgroepen,
stuurgroep 1 bovenschools: directeuren en bestuur
stuurgroep 2 van school/pzs/bso
stuurgroep 3 van alleen het team schoolB
Er zijn inmiddels 3 woensdagmiddagen gepland waarop
stuurgroep 2 en 3 bijeen komen. De 1ste zal 18 januari zijn. Hierin
zal kennismaking met elkaar en visie bepaling, Dalton,
basisontwikkeling enz. centraal staan.
Planning start 1 sept 2017, hoe en wat er dan klaar is is nog
onduidelijk. Op kop zit wel met de wethouder om de tafel, om de
plannen van op kop (IKC) duidelijk aan te geven. Dit ook in de
kader van de school in Tuk.
Het zou ook kunnen gaan om een samenwerking met een andere
kinderopvang.
Meer een doorgaande lijn gaan ontwikkelen tussen 0 tot 4 enz.
Alles zou dan onder dezelfde stichting gaan vallen.
Zorgpunt dat de BSO en PSZ 2 hele andere vakgebieden zijn dan
een School. Wie is daar verantwoordelijk voor? Kwaliteit van
school en opvang moet wel goed blijven. Hoe gaat het financieel?
Waar komt het geld vandaan. Stichting?
Wat is onze rol in deze? Advies of instemming plichtig?
Wij vinden het allemaal heel snel gaan, snappen de politieke
lading, maar willen niet dat het doorgevoerd wordt zonder er goed
over nagedacht te hebben.
Natuurlijk verloop volgens Miriam, naam IKC op de gevel.
Eerst visie en dan bordje? Of net anders om?
Kritisch volgen van de IKC vorderingen de komende tijd.
Communicatie richting ouders: Via de notulen gaan we iets
communiceren over de oriëntatie fase van de IKC.
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Puzzelstuk Tuk
Momenteel zijn er 2 lokalen echt vrij, en 2 lokalen met BSO en
peuterspeelzaal. En hebben geen onderwijsbestemming. De raad
heeft nog geen uitspraak gedaan over de definitieve sluiting van de
school.
De gemeente besluit uiteindelijk over de definitieve sluiting.
Puzzelstuk probeert echter nog een doorstart te maken.
In begin heeft de school de medewerking gezegd aan in of
aanbouw, dit is door Alberto Boon, wederom bevestigd. Stichting
Catent heeft bezwaar ingediend tegen geen nieuwbouw.
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Rondvraag
Ton brengt de kerstkaarten verkoop in, tijdens de rondvraag, de
prijs 6 euro per setje, men vind dit wel veel geld.
Ook vervelend voor de kinderen die weinig tot niets verkopen.
Maar er zijn ook ouders die kaarten willen bij bestellen.
Dit punt wordt ook door de leerkrachten geëvalueerd.
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Sluiting
Volgende vergadering 14 februari 19.30 uur

