Notulen 25-11-2015

Aanwezig: J Tigchelaar, J van Mierlo, M Jonkhout, N Roumimper, E. Vrijman, B, Visscher-Ferber, L.
Stive, L. Boreel
Afwezig: , P. Gaalman
1: Opening: JT opent de vergadering
2: Punten voor de rondvraag: Geen
3: To Do lijst notulen 29-10
 Nog niet iedereen heeft de website bijgewerkt.
4: Lief en leed: Marcel is aan het integreren, met Tanya is tussentijds contact, Sylvia neemt
onbetaald verlof op in december haar vervanging is zo goed als rond.
5: Inkomende post: 1x ING en 1x MR magazine.
6: Mededelingen directie: geen
7: Mededeling/verzoek kerstcommissie: De opzet van het kerstfeest wordt dit jaar anders. Vraag
vanuit de kerstcommissie of er wat hulp vanuit de MR kan komen. MJ en JM geven aan te kunnen.
Misschien ook klassenouders hierbij betrekken.
8.Lustrumactiviteit: Kunstroute is de aftrap van geweest. Alle klassen hebben een onderdeel van het
project gekozen. De kunstroute is voor de gehele buurt. Wibauthuis wordt apart uitgenodigd omdat
we met Sint-Maarten een studiedag hadden en dus niet langs konden komen.
9: Bezoek Toothkamp, Kno arts. Tooth-kamp JM stuurt hier info over naar LB. Kno-arts is ingepland
voor groep 7. Dit is 19 januari. Arts komt vertellen over gehoorbeschadigingen.
10:Avondvierdaagse: Vraag is vanuit de ouders om zelfstandig de avondvierdaagse te kunnen
organiseren maar wel vanuit de naam van de school. Team hoeft niet mee te lopen. Wordt
teruggekoppeld aan het team.
11:begroting school & SOPOH: De begroting wordt doorgenomen. Sociaal-emotioneel is wat hoger
uitgevallen omdat we vanuit de inspectie een meetinstrument moeten hebben en deze in de vorige
begroting nog niet was opgenomen, alleen de methode. Verder is het bedrag voor de computers,
tablets en laptops hoog. De spullen die nu op school zijn voldoen al lang niet meer. Worden dus in
het geheel vervangen. Digitale rapport laten zien en uitgelegd waar daar de kosten van zijn.
De begroting is nog niet definitief, maar omdat hij half december moet worden ingeleverd wordt er
afgesproken dat als er geen grote veranderingen in gaan komen hij de volgende vergadering als
kennisgeving wordt besproken. Kostten die beraamd staan voor de desktops klopt niet hier moet
naar gekeken worden.

12: GMR-MR bijeenkomst SOPOH: Besproken wat er die avond allemaal verteld is. De manier waarop
de SOPOH met de CAO is omgegaan is onduidelijk geweest. Als MR beter opletten en bekijken waar
we instemmingsrecht en adviesrecht in hebben. De communicatie tussen
MR/team/oudergeleding/directie moet beter. Nu vaak achteraf gepraat.
13. Taken klassenouders/ouderraad: Er wordt nu steeds beroep gedaan op de MR voor hulp bij
speciale bijeenkomsten/feesten. Gekeken gaat worden wat de klassenouders hierin kunnen
betekenen. Er komt een koffieochtend/avond waarin ervaren klassenouders de nieuwe
klassenouders op weg helpen en er wordt gekeken wat er als “takenpakket” bij de ouders neergelegd
kan worden. De wil is er vaak wel, maar de ouders moeten wel aangestuurd worden.
14: Rondvraag: vanuit de werkgroep reünie worden de ouders van de MR bedankt voor hun hulp.

Agenda volgende vergadering:
Begroting SOPOH
Actiepunten:
Stukje aanpassen op de website
Kleinigheidje voor Tanya
Navragen begroting SOPOH
Wibauthuis uitnodigen kunstroute
Contact andere scholen i.v.m. normjaartaak

Allen
MT
LB
NR
LS (tovercirkel) MT (bosrank) NR (Joppe)

