NOTULEN MR VERGADERING
SCHOOLJAAR 2019/2020

Overleg 24 september 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Genodigd:
Notulist:

Jeroen Hoekstra
Laura Boskamp
Annette Boere
Cathrien Beresteijn
Tjeerd Agema
Wietske Arema
Cissy Markides
Melissa van Daalem

(personeelsgeleding)
(personeelsgeleding)
(personeelsgeleding)
(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)

Ellen Dijkstra

(directie)

2 leden van de OC
Jeroen Hoekstra

1.
Opening en welkom
Tjeerd opent het overleg en heet allen welkom.
2.
Vaststellen agenda
De OC schuift om half 9 aan.
3.
Verslag 2 juli
De notulen van 2 juli zijn goedgekeurd.
4.
Financiën
Er is aan het eind van het schooljaar nog een belrondje gedaan voor ouders die nog niet betaald hadden,
dit is succesvol gebleken en we hebben bijna het hele bedrag binnengehaald.
Dit schooljaar gaat de betaling via WisCollect.

5.
VLT
Het is niet mogelijk om de vacature Engels te vervullen. Hier zijn verschillende oplossingen voor verkend,
maar er is geen reëel oplossing gevonden. Dat betekent dat deze tijd (45 minuten) nu ingevuld wordt
door de leerkracht. Dan werkt de leerkracht 45 minuten per week te veel. Het voorstel van de school is
om de schoolweek 45 minuten korter te maken. Dit zou betekenen dat de maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag 10 minuten korter zouden worden. De schooltijd verandert dan van 15:15 naar 15:05.
De oudergeleding van de MR gaat hierover nadenken.
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6.

Thema bespreking

Vanuit de leden zijn er naast de verplichte agendapunten een aantal punten waar de MR dit jaar mee
bezig wil zijn.
• Het 90 jarig bestaan. De OC heeft hier 9 oktober overleg over met Rosanne. De MR krijgt een
mailtje met de uitkomst van dit gesprek.
• Levensbeschouwelijk onderwijs.
• DaVinci.
• Communicatie: Is de communicatie vanuit school van te hoog niveau? En durven ouders hiervoor
uit te komen? Als optie: een ouderkamer.
• Gymlessen en sportdag op de agenda.
• Een oplossing voor Engels.
• Wat doet school om de opbrengsten van de school te garanderen.
7.
Rondvraag
Asserweg
Ouders lopen tegen problemen aan op de Asserweg. Wanneer de leerkrachten op de Elektroweg de
kinderen te laat wegsturen op de Elektroweg. Dit betekent dat nablijven in de bovenbouw niet mogelijk is
voor de kinderen met broertjes en/of zusjes die op de Asserweg zitten.
Actie: leerkrachten op attenderen dat kinderen met broertje/zusje op de Asserweg direct om half 1
(woensdag) en op overige dagen kwart over 3 de klas mogen verlaten.
De deur op de Asserweg moet in de ochtend langer openblijven.
De kinderen die naar de BSO gaan, lopen van de Asserweg naar de Elektroweg. Deze wandeltocht neemt
veel tijd in beslag en is niet wenselijk. Is hier een oplossing voor te bedenken?
Vergaderdag
Alternatief voor dinsdag. Maandag zou wellicht een optie kunnen zijn.
8.

Afsluiting
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