Verslag MR 27 maart ’18
Concept-Verslag MR 27 maart 2018
Afwezig met kennisgeving: Douty, Luc
Aanwezig: Gjalt, Jeroen, Marike, Akkelien
1. Jeroen opent de vergadering.
2. Notulen 13 februari: goedgekeurd met de volgende opmerkingen:
 (Gjalt leest jaarverslag MR nogmaals door, zodat dit op de site kan.)
 Verschil in vakantie Blinker en bv. Bron: deze laatste blijkt wekelijks langer
naar school te gaan en heeft dus meer tijd voor bv. twee weken meivakantie:
a. De onderbouw een half uur per week;
b. De bovenbouw wekelijks een kwartier.
 Voorstel MR: voelen ons team en onze ouders er voor om wekelijks langer
naar school te gaan in ruil voor een tweewekelijkse meivakantie (bv.)? In de
praktijk: op woensdag en vrijdag om 12.00 uur naar huis i.p.v. 11.45 uur?
 Voorstel tijdpad:
a. Eerst overleg binnen team en met Greetje (wtf leerkrachten?);
b. Daarna polsen bij de OR;
c. Na akkoord: uitleg en eenvoudige enquête ouders uitzetten via
Klasbord: ‘toppie = voorstander’?


Kaartje rijrichting haal- en brengroute op de site (Annette).
o Zou de route andersom gaan, dan is er kruisend verkeer.

3. Ingekomen stukken:
 Info MR,
 HVO/GVO,
 Info over fusies.
4. Jaarplanning items:
 Jeroen heeft nog geen reactie van Greetje op zijn mail d.d. 21 maart.
 PMR geeft aan dat Greetje het druk heeft: sollicitaties Balk.
 Jeroen mailt Greetje nogmaals (zie jaarplanning items):
a. Schoolgids,
b. Vakantierooster,
c. Mindmap nieuw schooljaar.
5. Bustour 3 april 2018: Akkelien gaat mee.
 Thema: onderwijs van 0-18 jaar: de doorgaande lijn.
 De reis gaat naar Lemmer waar het Schippersinternaat, de BSO, obs Tweespan
en het Zuyderzee Lyceum bezocht worden.

Akkelien Schipper

4 april ‘18
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6. Hoogte schoolgeld / vrijwillige ouderbijdrage (mail d.d. 4 april ’18):
Hallo Yvette en Valerie,
N.a.v. de MR vergadering van 27 maart het volgende:



Hoogte schoolgeld: bedrag in orde.
Schoolreisje allemaal € 15,00: prima.

Advies MR:







Waarom verschil tussen schoolgeld 1/2 en de rest van de school?
Schoolreis voor iedereen op termijn budgetneutraal (=kostendekkend, zonder
extra bijdrage van de OR).
Kamp groep 8 t.z.t. ook budgetneutraal.
Voor kamp groep 8 (plm. € 100,00) sparen?
Dit tijdig naar ouders communiceren.
Ook relatie oud-papier en financieel tegoed OR en hogere kosten voor de ouders.

Ter overweging:





Twee keer per jaar een betaalmoment (bijvoorbeeld begin april en begin
oktober).
Per keer wordt een zelfde bedrag gevraagd.
Het bedrag bestaat uit twee onderdelen:
o een gedeelte ouderbijdrage en
o een gedeelte schoolreisje.
Deze betaalmomenten gelijkwaardig benoemen.

Hartelijke groet,
Akkelien Schipper

7. Rondvraag:
 PMR benoemt plannen peuteropvang op school. Reactie OMR: fijn voor
aanwas populatie, maar een basisschool = een basisschool:
a. Hoe zit het met de afleiding van leerlingen op pleinen en in de
lokalen? Huilende baby’s en peuters, etc.? Leerlingen en
leerkrachten (werkdruk verhogend?) moeten goed kunnen blijven
werken.
b. Voorkom onderlinge wrevel door duidelijke afspraken met elkaar te
maken.
c. Voorkom mopperige reputatie Blinker!
8. Sluiting: Jeroen sluit de vergadering om 20.45 uur en wenst eenieder wel thuis.
Volgende vergadering: 15 mei 2018.
Aftreedschema:

Gjalt: 1-11-2015; 1-11-2018

Jeroen: 28-3-’17 – 28-3-‘20

Luc: 28-3-’17 – 28-3-‘20
Jasper en Rosalie zitten in de bovenbouw.

Akkelien Schipper

Planning MR 2017-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 april ‘18

19-9-17 / OR
14-11-17
19-12-17
13-2-18 / OR
27-3-18
15-5-18
19-6-18

Planning GMR 2017-2018
1. 12 dec.
2. 16 jan.
3. 6 feb.
4. 6 mrt.
5. 3 april (bustour)
6. 8 mei
7. 5 juni
8. 3 juli
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September

o
o
o
o
o

MR
Concept jaarverslag MR
Concept financieel verslag MR
Concept begroting MR

Directeur

Informatie Kwartaalrapportage Q2 (periode
april – juni)
Informatie over taakbeleid personeel

November

o
o
o
o
o
o
o

December

o
o
o

Vaststellen taakverdeling binnen MR
Vaststellen jaarthema’s MR
Vaststellen vergaderschema MR
Vaststellen scholingsbehoefte MR
Vaststellen jaarplanning MR
Voorbereiden verkiezingen MR
Advies schooljaarplan
Advies scholing en
deskundigheidsbevordering
Vaststellen schoolplan (om de 4 jaar)
Overleg met Ouderraad
Verkiezingen MR
Vaststellen jaarverslag MR
Vaststellen financieel verslag MR
Vaststellen begroting MR
Informatie Kwartaalrapportage Q3 (periode
juli – september)
Informatie begroting onderwijsteam
Advies meer jaren investeringsplanning
Discussie begroting onderwijsteam

o
o
o

Informatie over incidentenregistratie
Vaststellen begroting onderwijsteam
Vaststellen jaarverslag vertrouwenspersoon

Februari

o

Maart

o
o
o
o
o
o
o
o
Oktober

Januari

April

o
o
o

o

Informatie over incidentenregistratie
Jaarverslag vertrouwenspersoon
Informatie Kwartaalrapportage Q4 (periode
oktober – december)
Informatie tussenevaluatie schooljaarplan

o

Informatie over vakantierooster

o
o
o

Informatie Kwartaalrapportage Q4 (periode
oktober – december)
Informatie tussenevaluatie schooljaarplan
Overleg met Ouderraad
Informatie over vakantierooster

o
o

Informatie over schoolgids
Informatie over vrijwillige ouderbijdrage

o
o

Informatie over schoolgids
Informatie over vrijwillige ouderbijdrage

o

o

Discussie over vakantierooster

Informatie over mindmap schooljaarplan
(komende schooljaar)
Informatie Kwartaalrapportage Q1 (periode
januari – maart)
Informatie over zorgplan

o
o
o

o
o

Mei

o
o
o
o
o
o

Juni

o
o
o
o
o

Juli
Augustus

Informatie Kwartaalrapportage Q3 (periode
juli – september)
Informatie begroting onderwijsteam
Informatie meer jaren investeringsplanning

o
o
o
o

MR
Informatie over mindmap schooljaarplan
(komende schooljaar)
Informatie Kwartaalrapportage Q1 (periode
januari – maart)
Informatie over zorgplan
Discussie schoolgids
Discussie vrijwillige ouderbijdrage
Vaststellen vakantierooster (volgende
schooljaar)
Inventarisatie verkiezingen MR
Inventarisatie informatiebehoefte MR
Inventarisatie scholingsbehoefte MR
Inventarisatie jaarthema’s MR (komend
schooljaar)
Discussie mindmap schooljaarplan (komend
schooljaar)
Vaststellen schoolgids
Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage
Vakantie
Vakantie

Directeur

o
o

Akkelien Schipper
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Informatie Kwartaalrapportage Q2 (periode
april – juni)
Informatie over taakbeleid personeel
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