NOTULEN MR-vergadering
datum: maandag 9 juli 2018

aanwezig:
afwezig:

Hans Florijn, Martin Berends, Joyce Ooms (directie), Wendy de
Wit, Cintha Willemse
Ilona van Vliet
Actie

1

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Opening en vaststellen agenda
- Notulist: Cintha
- Toevoeging: bijdrage schoolreisgeld groep 1/ t/ 4, kamp 5 t/m
8.
Notulen vorige vergadering 29 mei 2018
- Geen opmerkingen
Mededelingen algemeen/directie
- SOVA is ingepland in groep 6/7.
- Martin geeft lessen in rechten. Uitgangspunt stellingen vanuit de echte
praktijk. Deze stellingen worden besproken met de kinderen.
- Weten zij wat hun rechten zijn? Voorbeeld stelling: Mogen ouders een
foto van hun kind op social media plaatsen? Nee, kind om
toestemming vragen.
- Aan het begin van het komend schooljaar krijgen de ouders een brief
waarbij ze schriftelijk toestemming moeten geven voor het plaatsen
van foto`s van hun kind op de website en de schoolpraat app. Deze
toestemming moet ook worden ingeleverd op school.
- Kascontrole: er is momenteel nog geen afspraak gepland.
- SOP: Joyce heeft dit verstuurd . Er is nog een stuk toegevoegd met
de niveau`s van ondersteuning zorg.
- Het SOP komt op de website. Geen opmerkingen.
Ingekomen post
- Geen bijzonderheden
Ouderbijdrage/ schoolreisgeld, bijdrage kamp 2018-2019
- OR: ouderbijdrage is geen vetpot maar redden het net. Voorstel lichte
verhoging naar €27,50
- Schoolreisgeld ( groep 1t/ m 4)verhoging naar € 26,00
- Kamp 1 dag( groep 5/6) naar € 28,00
- Groep 7/8 blijft € 75,00
Voorstel vergaderdata
- zie onderaan de agenda, goedgekeurd

Hans

Verkeer
- Vanuit school staan de verkeersweken ingepland van 25 maart t/m 5
april.
- De VVN verkeerslessen in deze periode plannen.
- De subsidie VVN is verlengd

Wendy/ Joyce

Joyce

Allen

Allen

8.

8.

9.

Verkeersexamen komt weer aan bod.
De werkzaamheden van AH zijn even stilgelegd. Joyce doet navraag
of dit consequenties heeft voor de planning

Informatiemoment start schooljaar
- Voorstel infomarkt: laatste uur ( 13.00-14.00 uur) in de klas ,
groepsinformatie d.m.v. lessen met en door kinderen.
- De leerkracht moet na deze info 1 uur beschikbaar zijn voor het
beantwoorden vragen van ouders.
- In schooljaar 2019-20120 enquête houden over informatiedag. Deze
enquête meenemen met tevredenheidonderzoek.
- Actie: Cintha neemt dit voorstel over infodag mee als rondvraag naar
de bijeenkomst van het team op 12 juli.
- Voorstel in de 3e week op 19 september. Meer door kinderen laten
doen. Navraag doen bij het team over de invulling.
Schoolformatieplan 2018-2019
- Sandra gaat op een nadere school werken, dichterbij haar
woonplaats.
MR-leden schooljaar 2018-2019 vervolg
- 2 personeelsgeledingen en 2 oudergeledingen en Joyce, mag.
- Aan Martin de vraag om een mailtje te sturen naar de GMR of deze
constructie bezwaarlijk is.
- Bij iedere geleding een 3e persoon erbij. Geen verplichting om bij
vergaderingen aanwezig te zijn maar wel bij stemmingen of
afwezigheid andere leden. ( staande invitatie)
Wvttk
- Vloer school: Vernieuwing vloer is opgenomen in de planning van
Zaan Primair ( 2020) Bij vernieuwing komt er geen vloerbedekking
meer.
Sluiting
- Namens allen, Angelique dank voor je positieve bijdrage aan de MR
dit schooljaar.
- Martin hartelijk dank voor je gedegen, zorgvuldig voorzitterschap
afgelopen jaren.

Vergaderdata 2018-2019
Vergaderschema
1e vergadering
2e vergadering
3e vergadering
4e vergadering
5e vergadering
6e vergadering voorstel ouderbijdrage
2019-2020 bespreken met OR

Joyce

02-10-2018
27-11-2018
29-01-2019
16-04-2019
28-05-2019
Maandag
01-07-2018

