NOTULEN MR VERGADERING

15 januari:
Aanwezig: Ellen, Marijke, Tjeerd, Annette, Cathrien, Jeroen, Laura.

1.

Opening:
De volgende twee punten zijn besproken bij de opening van de vergadering:
N.a.v. een vraag van Marijke over het MR stukje in de nieuwsbrief, spreken we af dat het overzicht van
de deadlines opgestuurd wordt, zodat het in de toekomst duidelijk is wanneer het stukje ingeleverd
moet zijn.

2.

Vaststellen agenda:
We voegen het agendapunt ‘vrienden van de BZ’ toe.

3.

Verslag vergadering 27 nov
Ter aanvulling wordt opgemerkt dat de gespreksplanner alleen gebruikt kan worden in de
rapportweken, omdat dit in een periode van één schoolweek valt.

4.

AVG
De brief vanuit de MR die er komt in het kader van de AVG, wordt aan het begin van volgend schooljaar
verstuurd. Dit is duidelijker voor ouders, omdat er op dat moment weer een nieuwe brief vanuit school
meegaat, waarop ouders aangeven of zij toestemming geven voor beeldmateriaal. De keuzes worden
duidelijker verwoord.
Er is besproken dat er middels één brief toestemming gevraagd wordt voor het delen van
beeldmateriaal (op de BZ app) tijdens de werkweek en voor het boekje wat alle leerlingen meekrijgen
aan het eind van groep 8.

5.

Sportdag
De sportvelden zijn geregeld.
Tijdens de eerstvolgende bouwvergadering wordt gevraagd wie de rol op zich wil nemen om met elkaar
in gesprek te gaan over de sportdag en ideeën hiervoor op te doen. Het is de bedoeling dat uit elke
bouw één iemand hieraan deelneemt, samen met Renée en Rosanne.
Ook wordt er een optie genoemd om bijvoorbeeld leerlingen van middelbare- of hogere scholen die een
sportopleiding volgen, bij de sportdag te betrekken ter ondersteuning.
We spreken af dat dit bij de MR vergadering 9 april terug komt op de agenda.
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6.

Vrienden van de BZ
De vrienden van de BZ geven aan dat zij graag zouden zien dat er concretere communicatie plaatsvindt
over de besteding van gelden: welk bedrag wordt ergens voor gereserveerd? Wanneer een factuur?
Nadat afstemming heeft plaatst gevonden met de penningmeester en de voorzitter van de
oudercommissie over de besteding van gelden die zijn geworven middels de sponsorloop of subsidies
bespreekt de directie de planning van het uitvoeren van opdrachten of aankoop van materialen. De
penningmeester wordt vervolgens geïnformeerd wanneer rekeningen betaald dienen te worden. De
directie stuurt de rekening naar de penningmeester. De penningmeester draagt zorg voor de betaling
van de rekening.
Over de besteding van gelden betreffende schoolreis en schoolkamp heeft de penningmeester van de
oudercommissie contact met de leerkrachten die de schoolreis organiseren en het schoolkamp.
De vrienden van de BZ vragen ook waar de gelden door WIS collect geïnd terecht komen en met welk
termijn gelden over worden gemaakt naar de rekening van de vrienden van de BZ.
WIS collect verzamelt de geldstromen die geïnd worden op een verzamelrekening. De verschillende
betaalstromen (KWT, overblijf en schoolfonds) hebben een eigen code. Twee wekelijks wordt een
betaalopdracht klaargezet om gelden bestemd voor het schoolfonds over te maken naar de
bankrekening van de vrienden van de BZ. Mits er geld is binnengekomen.

7.

Personele bezetting
De vacature die open staat is nog niet ingevuld. Er zijn weinig gegadigden en invallers die ingezet
worden, zijn vaak alleen in het bezit van een diploma klassenassistente. Voor volgend jaar staat er nog
een vacature open voor drie dagen, drie verschillende klassen.

8.

Engels
Er wordt ondersteuning geboden door Early Bird.

9.

Huisvesting
De alternatieve locatie, tijdens de verbouwing vanaf mei, wordt besproken. Dit is nog niet bekend. Er
zijn wel een aantal locaties genoemd.
De aanbesteding voor de bouw wordt op dit moment in gang gezet.

10.

Jaarplanning
Tjeerd en Marijke nemen de jaarplanning samen op een ander moment door.
We spreken af dat alle leden hier een blik op werpen en bekijken of er aanvullingen zijn.
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11.

Veiligheidsschouw
Cathrien mailt Cissy en Wietske wie haar vergezelt.

12.

Betalingen KWT
De betalingen gaan via WIS collect en Raborekening. Het heeft de voorkeur dat ouder via Wis collect
betalen. Wis collect geeft een duidelijk inzicht in welke rekeningen wel en niet zijn voldaan. Er kunnen
geen administratieve fouten worden gemaakt. Ouders hebben zelf een duidelijk overzicht.
Openstaande bedragen op 15 januari 2019:
Schoolfonds: €4.666 van € 22.000
KWT: €9.000 van €35.000
Overblijf: €8.670 van €32.000

13.

Rondvraag
Ouders moeten dit jaar toch weer de bijdrage voor de werkweek contant betalen, dit was niet de
afspraak. Dit gaat volgend jaar via WIS collect.
In juni 2019 ouders ontvangen ouders via WIS collect de facturen voor het schooljaar 2019-2020. Voor
zowel KWT, overblijf en schoolfonds zal de mogelijkheid worden geboden in drie termijnen te betalen.
Ouders van leerlingen uit de groepen 7 en 8 krijgen daarnaast een factuur voor het schoolkamp.
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