Notulen MZR 10 mei 2016
Aanwezig: Annelies, Yvette, Marianne, Wilna, Helen, Jos, Fatima, Patricia

Vergaderpunt
1. Evaluatie procedure continurooster
De procedure is naar tevredenheid verlopen. Geen
onrust geweest. Complimenten voor school en MR van
Jos.
73% van de ouders zegt ja, dus uitkomst is duidelijk.
De opkomst was niet hoog bij de informatieavond.
Ouders voelden zich gehoord.
2. Rolverdeling binnen MR
Vooral de oudergeleding voelt zich voorbij gelopen bij
genomen besluiten. Jos werkt vaak te voortvarend en
neemt dan zonder tussenkomst van de oudergeleding
van de MR een besluit. Personeelsgeleding is in sommige
gevallen wel op de hoogte ivm teamvergaderingen.
3. Een lijn in afspraken binnen school
Over bijvoorbeeld het gebruik van de bidons is soms wat
verwarring. In de klassen worden hiervoor verschillende
regels gehandhaafd of er gaat verkeerde informatie de
ronde.

4. Ouderbijdrage samen met schoolreisje
Het kost de school veel moeite om het geld van het
schoolreisje en de ouderbijdrage betaald te krijgen.
De vraag is of deze twee bedragen tegelijk, op een
rekening, gevraagd mogen worden aan ouders.
Voorstel als het bedrag te hoog is, om het in termijnen te
laten betalen.
Het kan niet op deze manier geregeld omdat de
ouderbijdrage vrijwillig is.
Kunnen we de ouders bewust maken van het feit dat de
ouderbijdrage, ondanks dat het vrijwillig is, een hele nodige
bijdrage is? Dat daar alle extra’s en uitstapjes van worden
betaald.
Ook de opbrengsten van het textiel is heel belangrijk. Hoe
kunnen we dat naar ouders communiceren? Bijvoorbeeld de
textielcontainer pimpen.

Actielijst

Nieuwe afspraak: Jos gaat alle zaken (die MR aan
gaat) bespreken met de voorzitter. Via de mail
wordt de rest van de MR eveneens op de hoogte
gesteld.
Tevens regelt Jos de map met huishoudelijke
reglementen.
Afspraak; ouders en kinderen mogen zelf
bepalen of er water gedronken wordt tijdens het
pauzehapje of een zelf meegenomen pakje oid.
Leerkrachten bepalen de rest van de tijd of/
wanneer er water gedronken mag worden.
Voor gruitdagen geldt dat we vanaf nu 2x per
week; op woensdag en vrijdag fruit of groente
eten.
Na de zomervakantie krijgen we
continuerooster. Dat betekent 2
pauzemomenten met eten en drinken. Voor het
drinken wordt de afspraak dat er een van de
pauzes water wordt gedronken en de andere
pauze een drankje naar keuze. Voor het
pauzehapje komt er een extra gruitdag, t.w. op
maandag. De gruitdagen zijn dan dus op
maandag, woensdag en vrijdag.
Op de gruitdagen zijn geen koekjes etc
toegestaan. Die worden weer mee naar huis
gegeven.

Yvette zoekt uit wat er mogelijk is.
Jos vraagt 23 mei, bij de OR, wat het advies daar
is.

5. Schoolzwemmen; de stand van zaken
De informatieavond is niet druk bezocht. Er was een
goede sfeer. Er is inmiddels een brief uit naar de ouders.
Alle kinderen zonder diploma mogen worden opgegeven
voor het zwemmen. Ze zwemmen dan in ieder geval een
jaar. In dat jaar kunnen ze dus evt meerdere diploma’s
halen (A, B, C, etc).
Wat doen de kinderen die niet zwemmen?
We kunnen een vaste middag aanwijzen als
sportmiddag. Evt kunnen dan ook de kinderen die wel
hun diploma A hebben maar geen B ook mee gaan met
zwemmen om hun diploma B etc te halen. (Groep 2-8)
6. Formatie
Er komen volgend schooljaar 7 groepen.
7. Rondvraag
Marianne: Vanwege het vertrek van Annelies uit de MR
aan het eind van dit schooljaar komt haar plek vrij.
Annelies: De digitale nieuwsbrief is vrij onhandig om te
openen. Vraag is of dat op een handigere manier kan.

In mei/ juni verkiezing.
Vacature gaat volgende week uit.
Vraag wordt neergelegd bij ICT.

