NOTULEN MR VERGADERING
SCHOOLJAAR 2018/2019
Concept verslag 27 november 2018
Aanwezig: Cissy Markides
Marijke Terwisscha van Scheltinga
Tjeerd Agema
Wietske Arema
Annette Boere
Jeroen Hoekstra
Laura Boskamp
Afwezig:
Cathrien van Beresteijn
Genodigd: Ellen Dijkstra
Notulist:
Marijke Terwisscha van Scheltinga

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

1.
Opening en welkom
Tjeerd heet iedereen welkom. Cathrien is vandaag afwezig.
2.
Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.
3.
Verslag 16 oktober jl.
N.a.v. het verslag: het is niet duidelijk genoeg hoe de school omgaat met commerciële partijen die
zich via de school (willen) presenteren. Deze lijn moeten we scherper omschrijven, waarom wie wel
of niet. Actie: als agendapunt opnemen in vergaderplanning dit jaar (Tjeerd).
Het verslag wordt vastgesteld.
Actie: vastgestelde verslagen (sept + okt) naar Ellen sturen voor de website en app (Tjeerd).
4.
Klachtenregeling / verslag vertrouwenspersoon
Er zijn afgelopen jaar geen klachten geweest. Het beeld bestaat dat ouders de weg weten te vinden.
Meestal wordt direct met de leerkracht gesproken als er iets speelt. Er zijn ouders die een gesprek
met de directie aanvragen, maar dit betreffen geen klachten.
De vertrouwenspersoon noemt dat ouders haar ook weten te vinden. Indien nodig kan zij hen
doorverwijzen naar een geschikte partij.
5.
Afwikkeling
- Sportdag: het streven is om de sportdag dit jaar wat anders in te vullen. Ellen heeft hierover
overleg met René. In januari wordt hiervoor een plan gemaakt, indien nodig worden dan ook
leerkrachten gevraagd mee te werken. Actie: 12 februari weer terug op MR-agenda (Tjeerd).
- Sportclinics: onlangs zijn er twee lessen rugby gegeven tijdens de gym. De kinderen waren zeer
enthousiast. Er volgen nog clinics handbal en badminton.
- Mini finals: op initiatief van twee ouders heeft school zich opgegeven om met meerdere teams
mee te doen aan de mini finals voetbal en schaken. Als dit positief verloopt wordt volgend jaar
een extra sport toegevoegd. Wel moet nog georganiseerd worden dat kinderen ook schaakles
krijgen om voor te bereiden. Knelpunt hierbij is ruimtegebrek in de school om apart te zitten.
Ouders krijgen kort na de kerstvakantie informatie over de mini finals.
- Buitenmateriaal pauzes (keuze leerlingenraad): dit wordt voor de kerst besteld.
- BZ naar de schaatsbaan: de school heeft besloten dit niet als activiteit in te plannen. Onder meer
omdat het tijdrovend is en het busvervoer kostbaar.
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Besteding gelden ouderbijdrage: Ellen heeft onlangs een gesprek hierover met de OC gehad. De
openstaande bedragen voor het speelplein zijn inmiddels gepland of al besteed. Aanvullend is
een tafeltennis aangeschaft. Overigens zijn de regels voor plaatsen van speelmateriaal op een
school bijzonder streng, dit maakt de uitvoering van de plannen een stuk moeilijker.
Nieuwbouw: het is wachten op bericht van de gemeente, dit verwacht Ellen binnen enkele
weken. Daarna kan richting ouders en buurt meer gecommuniceerd worden over de plannen.

6.
Communicatie MR in brede zin -zichtbaarheid MR
- Communicatie school en AVG
In de laatste nieuwsbrief konden nauwelijks geschikte foto’s worden geplaatst omdat er geen
toestemming van ouders was voor gebruiken van foto’s. De MR besluit een bericht naar de
ouders te sturen om dit aan te kaarten. Is dit wat we willen met elkaar? Foto’s van mooie
momenten van de schooltijd zoals Sinterklaas, kerstdiner, sportdag, schoolreis, kamp, etc.
kunnen op deze manier niet meer gedeeld worden, dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Actie: Wietske maakt een opzet, Cissy leest mee. Voor kerst versturen.
- Nieuwsbrief
De MR vindt het vervelend dat in de laatste nieuwsbrief het bericht van de MR niet is geplaatst.
In het vervolg zal een bijdrage van de MR zeker geplaatst worden. Het betreffende stukje wordt
verstuurd met het volgende directiebericht (actie: Ellen).
Het blijkt lastig om elke nieuwsbrief voldoende stukjes te verzamelen. Suggesties vanuit de MR
zijn: ouders oproepen om een keer als gastschrijver mee te doen of een ingezonden stuk te
sturen; oud-leerlingen van de BZ te vragen iets te schrijven. Ellen neemt dit mee naar de
redactie.
- Zichtbaarheid MR
We bespreken op welke manier de MR meer zichtbaar kan worden. Voor leerkrachten geldt dat
in de bouwvergaderingen regelmatig gecheckt kan worden of er punten spelen die via de MR
besproken kunnen worden. Ook kunnen de MR-leden in dit overleg MR-punten toelichten die
relevant zijn voor het team.
Voor het contact met ouders denken we aan een aantal keer per jaar een bericht sturen. In dit
bericht willen we kort vertellen wat er speelt of welke vragen we hebben. Ook kan werving van
ouders voor de MR via deze weg gebeuren. We willen hiervoor de schoolapp gebruiken.
Actie: Marijke schrijft een eerste conceptbericht, vervolg nog afspreken.
7.
MR cursus
Vanuit BOOR is het niet meer mogelijk een MR-cursus te doen, we zijn doorverwezen naar
www.infowms.nl, daar kunnen we een cursus/training aanvragen. Er blijkt inmiddels minder animo
om samen een cursus te volgen. Individueel kunnen MR-leden kijken of ze meer willen weten. In de
cursusmap van BOOR staat de benodigde basisinformatie. Op de genoemde website is ook veel
informatie te vinden. Een deel hiervan heeft Marijke al op de google-drive gezet.
Actie: Annette vraagt bij BOOR om de digitale versie van de cursusmap en plaatst deze ook op
google-drive.
8. Sinterklaasviering
Ook dit jaar komen er roetveegpieten op 5 december. Bij de aankleding van de school wordt ook
deze lijn gevolgd. Komend schooljaar schaft school nieuw materiaal voor de aankleding aan.
9. Bijgewerkte jaarplanning
Marijke heeft een aantal aanvullingen, deze bespreekt ze met Tjeerd. De aangepaste versie wordt
daarna rondgestuurd.
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10. Rondvraag en afsluiting
Een vraag is of het mogelijk is om de voortgangsgesprekken voor ouders met meerdere kinderen
achter elkaar te plannen, net als bij de rapportgesprekken. Dit jaar lukt dit niet om alles met 16
leerkrachten af te stemmen, voortgangsgesprekken vinden ook over een langere periode plaats. Bij
de rapportgesprekken in januari en juni wordt het wel weer geregeld.

Data MR
11 september
16 oktober
22 november
27 november
15 januari
12 februari
09 april
11 juni
02 juli

Notulist
Jeroen
Annette
cursus
Marijke
Cissy
Wietske
Laura
Cathrien
Jeroen
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