
Notulen   MR   dinsdag   3   december   2019.  
Aanwezig:   Wendy   Kanis   (voorzitter),   Kalinka   Loos,   Lucie   de   Looze,    Petra   Zonneveld,   Marco  
Lagendijk,   Theo   Douma   en   Wendy   Carlebur   (notuliste)  
Vanuit   OR:   Mark   Fakkers  
 
Opening   en   welkom   Wendy  
 
Notulen   29   oktober   2019  
Vastgesteld  
 
OR  
De   ouderraad   bestaat   nu   uit   zes   personen.  
Matthijs   is   aanspreekpunt   vanuit   de   leerkrachten   voor   OR  
OR   heeft   jaarverslag   en   begroting   doorgestuurd   naar   Theo  
Voorgaande   jaren   werd   er   ook   wel   eens   een   vergadering   gehouden   vanuit   MR   en   OR  
Budget   wordt   dit   jaar   goed   bijgehouden,   aan   de   hand   van   wat   er   uitgegeven   is.   Er   zijn   nu   wel  
richtlijnen,   maar   het   is   nu   niet   duidelijk   wat   het   budget   is   per   activiteit.   Eind   van   het   jaar   wordt  
er   gekeken   of   het   klopt.  
Het   moet   duidelijk   zijn   vanuit   welke   commissies/potjes   iets   betaald   moet   worden.  
Per   activiteit   kan   er   contact   opgenomen   worden   met   de   OR   m.b.t.   het   budget   
Per   activiteit   is   er   één   contactpersoon   vanuit   de   OR,   Matthijs   heeft   hier   een   lijst   van.  
Lucie   gaat   bij   Matthijs   navragen   of   Matthijs   al   aan   de   OR   doorgegeven   heeft   hoeveel   budget  
er   is   per   activiteit.   
Mark   geeft   aan   dat   het   soms   lastig   is   om   contact   op   te   nemen   om   data   af   te   spreken   met   de  
klassenouders,   omdat   hij   niet   alle   nummers   had.   Voor   nu   is   het   opgelost.   Voor   volgend   jaar  
kunnen   hierover   afspraken   gemaakt   worden.  
De   communicatie   met   Marlyne   blijkt   niet   altijd   helder,   soms   worden   er   afspraken   gemaakt  
met   school,   maar   is   eiland   Marlyne   niet   op   de   hoogte.   .   
 
We   vragen   Theo   naar   het   OR   reglement   ->   telefoonnummers   van   klassenouders   doorgeven  
aan   OR.  
 
Wendy   K.   heeft   het   OR   budget   gedeeld   
 
Begroting  
Bestuursbegroting   moet   nog   akkoord   krijgen   vanuit   de   GMR   
Budget   scheelt   niet   veel   met   vorig   jaar  
Er   staat   al   veel   vast   vanuit   het   bestuur  
Er   wordt   een   nieuwe   taalmethode   aangeschaft   dit   schooljaar  
Kantine   kosten   zijn   hoger   dan   budget:   koffiezetapparaat   (wordt   ook   gebruikt   door   Marlyne),  
afvalstoffen   afvoer   betaald   Marlyne.   Uiteindelijk   klopt   het   onderaan   de   streep.  
 
Huisvesting  
De   gemeente   heeft   een   budget   beschikbaar   gesteld   voor   de   vloeren.   Alles   wat   blauw   is,  
wordt   aangepakt.   Het   wordt   lichter   blauw   en   er   komt   een   gemêleerde   vloer,    dat   ziet   er  
schoner   uit.   Door   de   donkere   vloer   zijn   de   krassen   sneller   zichtbaar.   Het   lokaal   van   Stefan  
wordt   in   de   kerstvakantie   aangepakt.   Als   het   naar   tevredenheid   is   worden   alle   lokalen   in   de  
zomervakantie   gedaan   en   wordt   er   een   verhuisbedrijf   ingehuurd   voor   het   meubilair   (dit   wordt  
betaald   door   het   bestuur).   Alleen   bij   de   kinderopvang   is   er   nog   wateroverlast..   



  
 
 
Opstarten   instroomgroep  
Er   is   nog   ruimte   in   onze   formatie   (Petra,   Agnes)   en   er   is   geld   gereserveerd   vanuit   de  
werkdrukmiddelen.   Vrijdag   a.s.   is   er   een   kennismakingsgesprek   met   een   kandidaat.   Vanaf  
januari   zou   zij   eventueel   kunnen   komen.   Er   wordt   nog   over   de   verdere   uitvoering   gesproken  
met   Lucie,   Aline,   Marina,   Mireille   en   Theo.   Theo   is   met   Randell   in   gesprek   over   de   lokalen.  
 
Schooljaarplan  
We   hebben   een   vijftal   ambities   gesteld.   Hogere   prestaties   m.b.t.   de   RTL   vakken.   Begrijpend  
lezen   is   een   speerpunt.   
Met   de   ambitie   m.b.t.   bewegen   hebben   we   de   meeste   acties   gerealiseerd.   De   kwaliteit   van  
buitenspelen   wordt   verbeterd   d.m.v.   Beweegwijs.   Er   worden   nog   verdere   afspraken   hierover  
gemaakt   (materialen,   junior   coaches   etc.)  
Betekenisvol   en   betrokken:   we   zijn   hiermee   aan   het   experimenteren.   Op   de   donderdagen  
worden   workshops   gegeven   (op   dit   moment   is   dat   techniek)   en   dit   wordt   verder   uitgewerkt.   
We   zijn   gestart   met   een   plusgroep,   dat   wordt   geleid   door   Elise.   Zij   krijgen   extra   uitdaging.   Er  
komen   plusmappen   met   een   verrijkingsaanbod   voor   kinderen   die   meer   aankunnen.   
Op   dit   moment   wordt   er   in   groep   8   aan   de   fundamentele   doelen   en   referentieniveaus  
gewerkt.  
 
Incident  
Er   had   onrust   voorkomen   kunnen   worden   door   eerst   een   bericht   naar   ouders   te   sturen.   De  
school   had   pro-actiever   moeten   zijn.   
Theo   heeft   uitgelegd   hoe   het   gelopen   is,   zoals   het   ook   op   Social   Schools   vermeld   is.  
Vanmorgen   is   er   nog   gesproken   met   een   aantal   ouders.   
We   hebben   gesproken   over   de   impact,   gevolgen   en   voorkoming  
 
 
Afspraken  

● de   verkiezingen,   taakverdeling   en   GMR   punten   schuiven   we   door   naar   de   volgende  
vergadering  

 
 
 


