
Notulen MR vergadering 12 april

19.30 uur Menneweg
Aanwezig: Linda, Liane, Judith en Lisette

1. Efficiënt vergaderen
We sturen een week van te voren de agenda. Maurice zorgt dat hij een week van te voren
de stukken aanlevert waar over gesproken gaat worden.
Als we een agendapunt aanleveren hier graag even kort bij vermelden wat je erover wilt
bespreken of een vraag erbij stellen zodat dit duidelijker is.

We willen de zichtbaarheid van de MR vergroten. In plaats van de notulen op de website
willen wij hem op SchouderCom onder documenten zetten. Hier kunnen we ook een week
van tevoren de agenda zetten.
Ouders een week van tevoren een mail sturen dat er een nieuwe agenda staat en na de
vergadering, als de notulen zijn vastgesteld, een mail sturen dat de notulen onder
documenten staat. Dit kan een standaard bericht zijn.

Daarnaast willen we start van het schooljaar een brief sturen naar ouders met daarin uitleg
wie wij zijn en wat we doen.

In de nieuwsbrief van september een stuk opnemen over zowel de OR als de MR. Ouders
halen dit soms nog wel eens door elkaar. Wat doet de OR en wat doet de MR en waarvoor
kun je ze benaderen.

2. Samenwerking OR/MR
De samenwerking tussen de OR en MR kan beter op elkaar afgestemd worden.
We gaan een afspraak maken met OR.
Liane wil aanspreekpunt zijn vanuit de MR. Liane neemt contact op met de OR om te kijken
wie bij hen aanspreekpunt voor de MR wil zijn.
Met de MR willen we een lijstje opstellen waarin duidelijk is waar de OR en MR elkaar voor
nodig hebben. Lijstje vanuit MR wordt gemaakt in een google doc document.

3. Vrijwillige ouderbijdrage
De toonzetting in de brief over de vrijwillige ouderbijdrage vindt de MR niet prettig. De
vrijwilligheid wordt in de brief niet/nauwelijks genoemd. Hij komt dwingend over.
Daarnaast is de verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage niet langs de MR gegaan terwijl
de MR instemmingsrecht heeft.

In het verleden werd er na de brief ook nog een herinnering gestuurd naar ouders die niet
hadden betaald. Leerkrachten hadden hier ook inzicht in. AVG technisch mag dit niet.
De MR wil voorstellen één keer een algemene herinnering uit te sturen via SchouderCom en
het verder daarbij te laten.



We vragen ons af hoe het gaat met het innen van het schoolreis en kampgeld. Is het voor
ouders ook duidelijk dat dit vrijwillig is. Mag dit eigenlijk zomaar verhoogd worden? Judith
neemt hierover contact op met VOO.
Alle kosten die voor school gemaakt worden vallen normaal gesproken begin van het
schooljaar. TSO, schoolreis, vrijwillige ouderbijdrage. Is het een idee dit meer over het jaar
te verspreiden?

De MR vraagt Maurice om opheldering over het verhogen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Maurice geeft aan ook niet op de hoogte te zijn geweest van de verhoging en gaat in
gesprek met de penningmeester van de OR. Ook laten wij weten het niet eens te zijn met de
toonzetting in de brief en geven we aan dat we het belangrijk vinden dat duidelijk
omschreven wordt dat het vrijwillig is. Maurice is het hier mee eens en gaat ook dit met de
OR bespreken.

4. Gasten tijdens de vergadering/spreekrecht
Ouders zijn welkom tijdens de vergadering. Zelf vinden we het prettig als we hiervoor wel
een aanmelding ontvangen.
Judith belt VOO met vragen over spreekrecht. We moeten dit aanpassen/toevoegen aan het
reglement.

Het reglement is behoorlijk verouderd. Hier moeten we naar gaan kijken en waar nodig
aanpassingen doen.

5. vijf gelijke dagen model
De uitkomsten van de vorige vergadering zijn gedeeld in het team. Het team is teleurgesteld.
Wel snapt het team dat het teveel punten zijn om in deze korte tijd tot de zomervakantie nog
alle antwoorden op te krijgen. Binnenkort zal het vijf gelijke dagen model weer op de agenda
voor de teamvergadering staan.
De brief naar de ouders is eruit en er zijn wisselende reacties binnen gekomen. De
oudergeleding krijgt vooral reacties van ouders die blij zijn dat er duidelijkheid is en dat er
aankomend schooljaar geen nieuw rooster zal zijn.
Maurice heeft naar aanleiding van het bericht via SchouderCom reacties ontvangen van
ouders die het juist heel jammer vinden dat het niet doorgaat.

6. Vakantierooster
Maurice heeft het vakantierooster met ons gedeeld. We hebben een aantal vragen die we
hem voorleggen.
Waarom een ! voor 5 december?
Wanneer zijn de studiedagen?
Welke dagen zijn de kinderen om 12 uur uit?  Is het een idee om daar voortaan 12.15 uur
van te maken om verwarring bij de onderbouw te voorkomen.
Maurice gaat hiernaar kijken en komt hierop terug.



7. TSO
Judith en Lisette hebben een gesprek gehad met Blos. Blos geeft aan personeelstekort te
hebben. Hier hebben we op school nu al mee te maken, want op vrijdag staan er maar 2
medewerkers op de groepen bij de Diligence. Blos geeft aan dat ze volgend schooljaar ook
dit personeelstekort zullen houden.

Er moet nagedacht worden over de invulling van de TSO volgend schooljaar. We leggen dit
voor bij Maurice.  Volgende vergadering moet hier een voorstel voor komen.

TSO beleid valt onder instemming van de MR.
Het is goed om sowieso naar het TSO beleid te kijken. Er zijn vanaf 2014/2015 geen
wijzigingen geweest.

8. Ontvangen mail/ communicatie vanuit school
Er is een mail binnengekomen met een klacht over de communicatie vanuit school. De
communicatie is soms niet of te laat. De MR bevestigt dit.

We hebben een aantal tips om gelijk mee te starten:
- de maandelijkse nieuwsbrief weer gaan sturen. Gebruik de nieuwsbrief ook praktisch

en zet er een kleine datumplanner is voor de aankomende maand.
- De kalender in SchouderCom actief gaan gebruiken. Hier kunnen bijvoorbeeld de

weken dat de oudergesprekken plaatsvinden al in staan.
- Hulpvragen of afspraken met ouders op tijd inplannen. Rapportgesprekken staan

vast dit kan best 3 weken van te voren naar ouders verstuurd worden.
- Ook de website is behoorlijk verouderd. DIt is het visitekaartje van je school.

Heeft OBO een communicatieadviseur in dienst?
Communicatieplan maken

We leggen dit voor aan Maurice. Maurice gaat het bestuur benaderen en een
communicatieplan opstellen.

9. Vacature MR (oudergeleding en team)
Maryse is per direct uit de MR.  Er is een vacature uit naar het team. Ook voor de
vervanging tijdens het zwangerschapsverlof van Lisette is een vacature uitgestuurd.

Helaas gaat Linda de MR vanaf volgend jaar verlaten. Na de meivakantie gaat er een
vacature uit naar ouders en naar aanleiding van de reacties zal er een stemming
plaatsvinden.

10. GMR
Geen vergadering gehad



Rondvraag
Omdat er nog wat dingen besproken moeten worden, bijvoorbeeld: formatie, schoolgids,
vakantierooster en TSO willen we de vergadering van 9 juni vervroegen.

Judith komt met het voorstel om te kijken naar een samenwerking met
medezeggenschapsraden in Teylingen. Is het een idee om een keer met de MR van andere
scholen af te spreken en laagdrempelig te kijken waar zij mee bezig zijn en waarin we
kunnen samenwerken.
Linda vraagt zich af of het bestuur en de GMR dit goed vindt. We willen dit eerst navragen.


