MR Notulen 27 september 2010

Notulen MR-vergadering 27 september 2010
Aanwezig: Juul, Karin, Ronald, Joris, Elsbeth, Afke, Lucienne
Afgemeld: Lisette
Plaats: onder de balken
Aanvang 20.00 uur
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Mededelingen schoolleiding

Nieuwbouw:
HBC gang wordt vernieuwd. 2 studiedagen worden hieraan besteed om met de
medewerkers te komen tot inzicht in de wensen. Januari 2011 moeten de wensen
vanuit school bekend zijn. 2012 januari moet het klaar zijn. Specialist begeleidt de
discussie om te komen tot programma van eisen. Rest van het gebouw is al
gerenoveerd en blijft zoals het is (en is tevens monument).
Weekslot:
Experiment dat ouders mogen kijken bij het weekslot is goed bevallen. Ouders
moeten er nog wel op gewezen worden dat ze gehele voorstelling moeten blijven
kijken en niet tussentijds weg lopen.
Glasvezel:
Wordt aangelegd in eigen beheer duurt wel wat langer maar kost aanzienlijk minder.
Speerpunt vergadering:
Hans van Luit (deskundige) komt vertellen over dyscalculie. Is nog niet officieel
erkende leerstoornis.
Startgroep:
Per 1 januari gaat dit beginnen in het muzieklokaal in kleutergebouw. Gaat om
kinderen die vanaf januari 2011 4 jaar worden (tot aan de zomer). Deze groep heeft
dezelfde lestijden als de kleuters. Ouderavond volgt op 27 oktober. Aandachtspunten:
voldoet het aan de verwachting? Is Astrid bevoegd? (ja, meldt Karin). Voor muziekles
moet nog een oplossing gezocht worden.
Kinderkoor:
Van januari pilot Kinderkoor. Vindt plaats na schooltijd en staat los van school.
Parkeerplaats:
Ambtenaren zijn wederom naar de situatie gaan kijken, maar hebben nog alternatieve
oplossing geboden. Schoolleiding gaat alternatief uitwerken/voorstellen. V raag aan de
MR of die in het proces richting de gemeente iets kan bijdragen. Suggestie: Ludieke
actie organiseren via de medewerkers en de werkers. Kunnen groep 7/8 helpen met
het maken van een film?
Ook werd opgemerkt dat ouders er weer op gewezen moeten worden dat iedereen
rekening moet houden met de veiligheid rondom de parkeerplaatsen (alleen in de
parkeervakken).
Dit punt voor de volgende vergadering terug laten komen en de ideeën te
inventariseren.

Sponsoren:
Wordt weinig aan gedaan, enkel de kalender en daarnaast wat ouder initiatieven.
Schoolleiding heeft geen sponsorbeleid en heeft geen behoefte om dit verder uit te
gaan werken.
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Vaststellen agenda
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Notulen 14 juni 2010

Geen opmerkingen
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Vergaderdata herzien:
Verzoek om niet alleen op de maandag te vergaderen. Voorstel: komende jaar
verdelen over de maandag en donderdagavond. Data zijn daardoor gewijzigd in:
27 sept, 25 okt wordt 4 nov, 29 nov, 10 jan, 28 febr wordt 3 maart, 28 mrt, 30 mei
wordt 26 mei, 6 juni wordt 20 juni.
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Taakverdeling voorzitter en notulant

Voorzitter: Joris
Notulant: Lisette? (Lucienne kan het ook overnemen)
Agenda samenstellen: Juul
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Missie MR

4 november MR samen met MR middelbaar informatie over verandering binnen
schoolbestuur. Dit punt verschuiven na 4 november.
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Wat wordt er geschrapt indien de ouderbijdrage niet meer toereikend is?
Als school mag je geen geld per jaar overhouden/reserveren. Punt voor volgende
agenda?
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Rondvraag

A. Kinderverjaardagen: opgemerkt werd dat einde van het jaar zo druk in de klas is
met ook veel verjaardagen:
reactie Karin: is beleid van de groep, geen specifieke richtlijnen vanuit de
schoolleiding.
B. Einde van het schooljaar: vraag om laatste weken rustiger te maken.
Schoolleiding is het hier helemaal mee eens en gaat dit meer aan banden leggen:
•
in de laatste schoolweek op woensdag is de afscheidsdag van alle groepen
behalve groep 8.
•
Klemtoon: kinderen maken iets voor de andere kinderen.
•
Geen ouderactiviteiten als afscheid. Het mag natuurlijk wel gedurende het jaar.
C. Contactgegevens per kind: kan het proces anders aan het begin van het jaar om de
contactgegevens van de kinderen gemakkelijker te actualiseren. Joris gaat dit na bij
Edith en Nannette en bij de Mediawerkgroep: Lia van Acht, hoofd van de werkgroep.
Kost de administratie veel tijd om ieder jaar om de gegevens opnieuw in te voeren en
te actualiseren.
Joris komt hierop terug.
D. Reacties van ouders/hoe leeft de MR?:

Voorstel om info en vragen van ouders te stimuleren en MR meer bekend te maken.
Gebruik maken van de website. Zorg: hoe houd je de website actueel, nu oude
informatie op de site te zien. Juul zoekt uit wie de website beheerd. Profielen van
nieuwe MR leden ook op de website zetten.
Nieuw overzicht in de gangen ophangen met de foto’s en namen van de MR. Afke
vraagt Michiel om het format.
E. Punt volgende agenda: Zorgplan 2010-2011: samenwerkingsverband De Bilt/
Bilthoven en omstreken (Groenekan, Maartensdijk). MR moet het goedkeuren/
instemmen. Juul heeft zorgplan uitgedeeld aan Afke, Joris en Lucienne. Vraag is welke
invloed MR hierop heeft en of reactie van een MR veel impact heeft.

Vergadering van 25 oktober vervalt omdat de voorlichting op 4 november erbij
gekomen is.

