
# Agendapunten actie

Welkom

DSM heet iedereen welkom, vaststellen agenda

1 Vaststellen notulen 29 oktober

LAS was niet op de vergadering van 29 oktober; notulen zijn bij deze 
goedgekeurd. Elke MR vergadering zou er een compacte terugkoppeling 
op site plaatsvinden via de nieuwsbrief met als doel het werk van de MR 
meer zichtbaar te maken voor de ouders. JGO heeft voorbeelden van 
twee scholen hoe die dit doen, deze zal hij aan de MR doormailen. De 
vorm van deze compacte terugkoppeling is agendapunt voor de MR 
vergadering van 14 januari 2013

JGO
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2 Punten schoolleiding

Nieuwbouw: VO naar DO duurzame oplossingen worden waar mogelijk 
toegepast en de komende weken zal de vervangende huisvesting verder 
worden ingedeeld. JGO heeft vanavond overleg met klankbordgroepen 
veiligheid, duurzaamheid en inrichting en akoestiek.

Orbo: JGO vraagt zich af waarom er geen ouderraad meer is. Diverse 
redenen hebben geleid tot afschaffing van de ouderraad.
Ouderraad nieuwe stijl zou moeten bestaan uit een denktank en een 
doetank. Agendapunten voor beide groepen zouden op jaarbasis moeten 
worden vastgesteld. Bij beide tanken zou ook iemand van de 
schoolleiding moeten zitten. MR vindt het een goed plan. JGO gaat dit 
plan ook aan de medewerkers voorleggen.

ICT/Devices: Per januari 2013 gaat voor de groepen 3 t/m 8 gewerkt 
worden met Skoolmates. Er wordt gestreefd naar een computerdichtheid 
van 1 op 3. Computer kan ook thuis gebruikt worden, en meegenomen 
worden naar huis. Voorwaarde is wel dat deze opgeladen de volgende 
ochtend weer op school komt. Tussen januari en maart is er een 
experimenteer-periode waarin computers mee naar huis genomen 
kunnen worden. Dit initiatief is vooral bedoeld om kinderen die thuis 
geen computer hebben te kunnen ondersteunen. Er komt een draadloze 
account en een gastaccount voor kinderen die van huis uit de computer 
meenemen. Ouders van kinderen die de computer mee naar huis nemen 
tekenen formulier dat computer bij hen in bezit is. Medewerkers krijgen 
keuze voor laptop of desktop. Macs zijn door kinderen vrij te gebruiken in 
het muishuis. DSM vraagt of de kinderen met afgebakende tijd werken 
op de computers en of ze alleen naar veilige sites kunnen gaan. Er zit 
geen veiligheidsslot op de Macs. Ronald meldt dat de sociale controle 
zodanig is, dat de afwezigheid van zo’n slot geen probleem is.
MR stemt in met het experiment Skoolmates voor bovengenoemde 
periode uit te proberen.

3 Punten MR

Begroting ouderbijdragen: De uitgaven die betaald zijn uit de 
ouderbijdragen worden “oudervriendelijk “ gespecificeerd door JGO. Dit 
stuk zal worden toegevoegd aan het MR-jaarverslag. Daarmee stemmen 
de aanwezige MR-leden in met de verantwoording ouderbijdragen 2011. 
JGO heeft met behulp van Dyade een nieuw systeem in het leven 
geroepen om de begroting en uitgaven te monitoren. De begroting 
2013-2017 is op zodanige wijze verwerkt. Per 2013 worden alle 
kampgelden betaald uit de begroting ouderbijdragen en hoeven ouders 
dus geen extra geld voor de kampen mee naar school te geven.

Engels op school: schuift door naar volgende vergadering

Situatie in groep 5/6: Wordt aan gewerkt.

JGO



4 Schoolanalyse/profilering school
Schuift door naar volgende vergadering.

5 Afronding MR-jaarverslag
Stukje verantwoording ouderbijdragen komt bij MR-jaarverslag als 
hamerstuk , waarmee het MR-jaarverslag afgerond kan worden.

6 Rondvraag
RHI:ruim 300 schoenendozen zijn ingezameld voor Edukans, groot 
succes,    met dank aan alle kinderen voor hun inzet.  
TWE: 
DSM:  
AKO:
LAS:T-shirts avondvierdaagse graag als agendapunt op vergadering van 

14 januari 2013 , T-shirts voor voetbal zijn geregeld. 
JGO: 

7 afsluiting en datum volgende vergadering
DSM sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen.
De volgende vergadering is op 14 januari 2013, 20.00 uur, in de tijdelijke 
teamkamer HBC gebouw.
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