
notulen MR vergadering

Datum
Voorzitter
Locatie

07-09-2022
Liane
Diligence

Notulist Emmy
Aanvang 19.30 uur

Kenmerk
vergadering:

A   = afstemmen
B   = besluit nemen
V   = voorbereiden
M   = meningsvorming

I     = informeren
IN  = inventariseren
IU  = informatie uitwisselen
BR = brainstorm

Onderwerp:
Welkom Kennismaking met de nieuwe leden

Iedereen stelt zich kort voor.

Voorzitter Liane wordt de nieuwe voorzitter, Judith W. vervangt indien
nodig.
GMR: per MR gaat er een afvaardiging naar een GMR
vergadering. Hugo start met het bezoeken van de GMR
vergadering. 19 september is de eerste GMR. Maurice geeft
het mailadres van Hugo aan de GMR.
In de volgende nieuwsbrief zet Judith W.  een stukje om de
MR voor te stellen. Maurice regelt nog een informatiemap
over de MR.

MR reglement is verouderd. Bij VOO opvragen. Daar zijn wij
lid van. Info opvragen bij Lisette door Emmy.

Notulen 16-06-2022 akkoord

Nieuws van de
directie

● Personele zaken
IB is nog thuis met long covid. Inmiddels een interim IB-er
Mylene Miltenburg.
Leerkracht Nikki is helaas ziek voor onbepaalde tijd.
Maurice had groep 8 opgevangen. Per maandag 12
september is er een fulltime vervanger. Maurice zal hem
begeleiden.
Nieuwe leerkracht Femke voor groep 4
Atie is nog afwezig.
Medewerker van de administratie is aanwezig maar
herstellende.
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Lianne gaat bijna met zwangerschapsverlof. Maurice is
bezig met vervanging.
Lisette is in november terug. Leonard vervangt haar.

● Schoolgids: MR en TSO moeten toegevoegd worden. MR
met een duidelijk mailadres waar de MR bereikbaar is.
Judith W. maakt hiervoor een tekst.

● Financiën TSO
Digitale betalingssysteem gaat via Molly en Schoolkassa.
Helaas in de vakantie is dat niet gelukt. Verzoek om ouders
te informeren dat dit, om begrijpelijke redenen, nog niet is
gelukt. Maurice gaat bij de Achtbaan vragen hoe dat bij
hen verloopt.

● Vaste Vrijwillige Bijdrage: geen overleg met OR geweest.
Ligt nu stil. Rianne wil helpen met het molly-account.

● Week tegen Pesten
● Week van het geld
● Vandaag zijn er 2 cursussen gestart: close reading

(bovenbouw, 4x) en motoriek (onderbouw, 4x)
● Kwaliteitsparaplu is opgericht waarin alle vakgebieden zijn

verzameld

Ingekomen/
Uitgaande stukken
Uit de GMR /
komende
vergadering GMR

Hugo bezoekt de GMR van 19 september a.s.

Ouderraad Wanneer er bijdragen aan ouders worden gevraagd, moet
MR akkoord geven op de hoogte ervan.
Hugo maakt een afspraak met de voorzitter met de OR om
een start te maken voor meer (financieel) overleg.

Jaarverslag De financiële verantwoording moet door de OR aan de MR
afgelegd worden.
MR moet akkoord gaan met de hoogte van bedragen die van
ouders gevraagd worden. En de wijze waarop de OR
communiceert met ouders daarover.
Er moeten duidelijke afspraken komen over de budgettering.

Financieel verslag en
begroting MR

Voor bijvoorbeeld inhuren expertise of het volgen van
cursussen is er budget. Maurice budgetteert per kalenderjaar,
suggesties hiervoor kunnen voor het einde van dit jaar.
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Vaststellen Jaarplan
+
vergaderplanning

Liane zoekt in de oude MR app naar het jaarplan.
Wat zijn de speerpunten voor komend jaar van directie/team?
Voor de MR: duidelijk aanspreekpunt zijn voor ouders.
Transparantie op ouderbijdrage en budgettering.

Vergaderdata MR:
15 november
16 januari
13 maart
11 april
5 juni

Communicatie Hoe gaat het met de communicatie dit schooljaar;
nieuwsbrieven naar ouders, tijdig informeren etc….
Maurice volgt het communicatieplan. Schoolreiscommissie
verzoeken: 3 weken van te voren details naar ouders.
In de Nieuwsbrief zal Maurice de ouders inlichten over het
stoppen van het schoolzwemmen.

TSO Vanuit ouders komen goede verhalen, ook vanuit de kinderen.
Spelkist ontbreekt nog op de Dili, alsmede georganiseerde
activiteiten.  Maurice sluit dit kort met Double Sports komende
week.
Daarnaast zou Maurice 4 en 8 weken na de vakantie zorgen
voor een evaluatie.

WVTTK geen bijzonderheden.

Actiepunten Maurice: mailadres GMR aan Hugo doorgeven
Judith W.: MR voorstellen in de Nieuwsbrief en Schoolgids
Maurice: MR map regelen
Emmy: info VOO bij Lisette opvragen
Maurice: MR en TSO toevoegen aan Schoolgids
Maurice: digitaal betalingssysteem uitzoeken en activeren
Hugo: afspraak maken met voorzitter OR
Liane: ouder Jaarplan MR opzoeken
Maurice: schoolreiscommissie tippen over tijdig verstrekken
van info naar ouders
Maurice: vermelding einde schoolzwemmen in Nieuwsbrief
Maurice: evaluatie TSO regelen en spelkist navragen bij TSO
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