NOTULEN MR VERGADERING

Vergadering 2 juli 2019
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Tjeerd Agema
Marijke Terwisscha van Scheltinga
Wietske Arema
Cissy Markides
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Cathrien van Beresteijn
Laura Boskamp
Jeroen Hoekstra
Annette Broere
1.

Opening:
Tijdens deze vergadering zijn ook aanwezig de 2 nieuwe leden van de MR : Melissa van Daalem en
Semin Suvarierol Hoen. Melissa zal met ingang van het nieuwe schooljaar in de MR zitten en Semin zal
per januari 2020 toetreden tot de MR. De vergadering begint met een voorstelrondje voor de nieuwe
leden.
Tjeerd vertelt verder dat er een vergadering van de Vrienden van de Bergse Zonnebloem is geweest op
25 juni 2019 en stelt voor de vrienden uit te nodigen voor de eerste vergadering van het nieuwe
schooljaar. Ook de OC zal voor deze vergadering worden uitgenodigd.

2.

Vaststellen agenda:
De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

3.

Verslag vergadering 11 juni 2019
De notulen van 11 juni 2019 worden met een enkele aanpassing aangenomen.

4.

Financiën
Ellen geeft aan dat er nog € 750,-- openstaat van de toegezegde KWT gelden. Op 4 juli zullen de ouders
die nog niet of niet geheel hebben betaald telefonisch worden benaderd met het dringende verzoek
toch echt te gaan betalen. Voor het schooljaar 2019/2020 ontvangen de ouders een nota voor hetzelfde
bedrag als zij voor dit schooljaar hebben gekregen. De verwachting is wel dat de betalingen wat
soepeler zullen gaan, nu betaling via Wis collect makkelijk digitaal gedaan kunnen worden.
In 2022 zal er een enquête gehouden worden over de bijdrage KWT.
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De bijdrage KWT wordt bij elke informatieochtend voor nieuwe ouders benoemd zodat de bijdrage
bekend is als de kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan.
De afrekening van de gelden van de KWT zal in de vergadering van september 2019 besproken worden.
Van de overblijfvergoeding staat nog een bedrag van € 2.000,-- open en van het schoolfonds is er nog
€ 1.500,-- niet betaald. Ook voor deze bedragen zal er op 4 juli gebeld gaan worden.
Van het schoolkamp moet het financieel verslag ook nog besproken worden, ook dit verslag zal in
september 2019 bij de vergadering worden besproken. Wel is al duidelijk dat er wat geld over is en dit is
besteed aan de aanschaf (nieuw en ter vervanging van spellen voor het schoolkamp).
Ellen brengt in stemming om de ouderbijdrage voor het komende schooljaar gelijk te houden, te weten
€ 55,--. De volledige MR stemt voor, de ouderbijdrage is dan ook voor het schooljaar 2019/2020 bepaald
op € 55,--.
Er is door de leerlingen die hebben meegedaan aan het schaaktoernooi € 250,-- gewonnen en dat geld
zal worden besteed aan spelmateriaal voor op het schoolplein. Ellen zal de leerlingenraad vragen om
hierover mee te denken.

5.

Juniorcollege
Laura heeft navraag gedaan bij de EUR over Juniorcollege. Aanmelden is nog niet mogelijk, juniorcollege
is voor circa 15 kinderen per college. Er is ook kindercollege, dat is voor de groepen 7 en 8. Bij dit
programma worden er 2 lessen gegeven door de eigen juf/meester en 1 les op de EUR. Dit programma is
gratis. De onderwerpen voor het komende schooljaar worden pas in september bekend.

6.

Chromebooks
Ellen heeft toestemming gekregen van Boor om chromebooks aan te schaffen. De chromebooks worden
aangeschaft bij de Rolf groep. Er is nog een mogelijkheid om 30 extra chromebooks te bestellen. De OC
en de MR moeten daarover beslissen. Een offerte voor deze 30 extra chromebooks volgt nog. Daarna
moeten de OC en de MR instemmen met de aanschaf van deze 30 extra chromebooks.
Vanuit de MR wordt opgemerkt dat het van belang is dat school transparant is in de besteding van
gelden van ouders.

7.

Rondvraag/Afsluiting
Ellen geeft aan dat alle overblijfouders een EHBO cursus gaan volgen.
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