Notulen MZR 8 maart 2016
Aanwezig: Annelies, Marianne, Wilna, Kika, Jos, Yvette,

Vergaderpunt

Actielijst

1. Continurooster
De leerkrachten waren 50-50 verdeeld. Nu wordt er
afgesproken dat de ouders gepeild worden.
Als er gevraagd wordt wanneer er maar één of twee
leerkrachten zijn die pauze willen, dat er dan ook
aangegeven wordt dat het er maar zoveel zijn. De rest
van de leerkrachten is gewoon in de klas, er wordt dat
alleen voor díe leerkrachten een oplossing gezocht.
2. Schoolzwemmen
Jos gaat 15 maart naar de gemeenteraad om te pleiten
voor schoolzwemmen. Hij is nog in onderhandeling over
het vervoer.
Wie betaalt het?  gedeelte ouderbijdrage + gedeelte
subsidie.
Hoe zit het met de kinderen boven groep 4?  Jos gaat
dit informeren.
Is het mogelijk om een pilot te doen waarbij de
leerlingen die alle diploma’s al hebben, een overbrugging
voor is of iets dergelijks?
3. Formatie
Voorheen was de formatie op basis van de telling van 1
oktober van het jaar ervoor (2015). Nu is de formatie op
basis van de telling van 1 oktober van het huidige jaar
(2016).
Jos heeft op 9 maart een afspraak op kantoor. Daarna
komt er meer info.
Yvette: Is passend onderwijs ook een reden voor meer
formatie? Nee, dit is geen reden.
4. Tussendeur
Tussen de PSZ en de school is de deur geplaatst.
Marianne Berkhouwer komt de opening doen. De
kleuters halen de peuters op om samen een werkje te
doen. Zij brengen daarna de peutes weer terug.
De deur is er vanwege verschillende redenen:
-betere samenwerking met de PSZ bij bijvoorbeeld
projecten
-we hopen zo op meer aanmeldingen.
Jos stuurt een artikeltje naar het Gezinsblad.
5. Projectweek
De projectweek gaat over sportiviteit, voeding. Het
vignet voor de “Gezonde school” is aangevraagd. Als dit
doorgaat, krijgen we hiervan budget.
Er worden diverse dingen behandeld, bijvoorbeeld

Jos mailt het Gezinsblad

respect, samenwerking.
De kids krijgen die week gruit. Misschien ook smoothies
en andere dingen uit de schijf van vijf.
Er wordt een schoolrap gemaakt met de klassen.
We gaan fietsen voor Terre des Hommes, ambassadeurs
komen dan openen (3J’s)
6. Rondvraag
Aisha: Komen er volgend jaar ook combinatieklassen?
Hoogstwaarschijnlijk wel. Welke klassen zijn nog niet
bekend.
Hoe staat het met de vacature voor Jos? Er is een BAC
gevormd. Die is nu bezig met de advertentie.
Annelies: Een deel van de tenues wordt betaald door de
OR of de MR?  OR. Er komt een rectificatie.
Doen we de Koningsspelen en/of een sportdag? Wilna
gaat informeren.
Kika: punt voor de volgende vergadering: ouderbijdrage
en schoolreis in één doen?

Wilna gaat informeren of een sportdag mogelijk
is.

