Notulen maandag 26 november 2018
Aanwezig: Giel Hermans, Tamara Kion, Marijke Gouveia Pereira Koek, Annet
Manshande, Judith Stolk, Saskia Jonker, Raquel Verver, Nicole van
der Meij, Cindy Haandriksman en Ellen van Eekeren.
1. Opening: Om 20.01 uur opent Giel de vergadering en heet de gasten
welkom.
2. Alternatieve invulling van openbare jaarvergadering: Nicole en Cindy van
o.a. de activiteitencommissie zijn aangeschoven omdat ze een aantal
vragen hebben over het te besteden geld door de commissie.
De dames hebben voor de vergadering gesproken met Raquel. Er is meer
geld beschikbaar voor de Sinterklaasviering dan was opgenomen in de
begroting. Dit naar tevredenheid van de activiteitencommissie.
Wat gebeurt er met het geld dat overblijft van het schoolfeest?
* Het schoolfeest wordt vaak quitte gespeeld.
Het schoolfeestgeld is geen ouderbijdragegeld.
Dit jaar was er €1100,= over en daar is de klimmuur van betaald. Dit
komt in de nieuwsbrief.
We hielden ook geld over omdat er bewuster is ingekocht.
Er bleef geld over van het schoolreisje terwijl er geen geld begroot stond
voor een kopje koffie v oor de ouders. Wat gebeurt er mee?
* We hebben ervoor gekozen voor het schoolreisje 1 bedrag te kiezen. We
zijn dit jaar naar €27,50 gegaan en gaan volgend jaar naar €30,= zodat
er voorlopig geen verhoging meer hoeft te komen.
Het kamp kost €70,=. Wordt het dit jaar duurder?
Is het verstandig om het kamp €5,= te verhogen zodat er ook voor groep 7
een activiteit is en wat meer geld voor boodschappen?
Nicole biedt aan te koken tijdens kamp voor de kinderen zodat daar ook
geld op kan worden bespaard.
De kampcommissie gaat een begroting/inventarisatie maken om te
onderbouwen of er inderdaad meer geld nodig is, en komt vanuit de
commissie met een advies voor de mR.
De begroting van vorig jaar is afgesloten toen Raquel het
penningmeesterschap overnam. Er is afgesproken de laatste 2 maanden
aan het komende jaar te plakken en als een geheel af te ronden.
De dag van de leraar ligt bij de MR.
Nicole, Cindy en Raquel gaan weg, wij vergaderen verder.

3. Punten voor de rondvraag:
* Heeft school een beleid voor kinderen die meer aankunnen?
4. Vaststellen notulen vorige vergadering: De notulen zijn goedgekeurd.
5. Ingekomen post/Uitgaande post:
In:
 Onze school
Judith bekijkt het
blad.



Academie voor medezeggenschap in het
onderwijs
Giel bekijkt het blad

Uit: Niets
6. To – do - lijst notulen vorige vergadering:
* Iedereen heeft gedaan wat afgesproken is.
d. Marijke:
* Alle medewerkers moeten anoniem stemmen, niet alleen MR-leden.
* Alle ouders moeten gelegenheid krijgen te stemmen.
* Het hh-reglement moet worden aangepast. Wie gaat dat doen?
* 1 x herkiesbaar hoeft niet als maximum.
* De spelregels hoeven niet veranderd te worden, maar het moet wel transparant
zijn.
Saskia maakt een stukje voor de nieuwsbrief en Judith brengt het in de
teamvergadering.
7. Inventarisatie scholingsbehoefte MR: Die is er momenteel niet.
8. Inspectierapport, visitaties andere scholen, verslag of planning:
* De visitatie is geweest.
* Inspectierapport Sopoh De Sopoh wordt bekeken door naar scholen te gaan.
Ze beginnen in maart en het duurt een maand. Het kan in juni op de agenda.
9. Begroting SOPOH/school:
* De Sopoh is financieel gezond, heeft ook niet teveel geld op de plank.
* Octopus is financieel gezond.
De begroting is ingeleverd en in januari wordt erover gepraat. Is er geld voor
een nieuwe rekenmethode?
Volgende keer de begroting op de agenda en instemmen?

10. Formatie overzicht nav teldatum 1 oktober:
Nu hadden we op 1oktober 276 lln. Er gaan 38 lln. weg. Dan houden we er 238
over. Als we er 255 hebben, hebben we recht op 11 leerkrachten en klassen.
Nu zijn er voor de maanden augustus en september 52 inschrijvingen.
Paul gaat om 15.00 uur naar huis. Het werkdrukgeld dat niet gebruikt wordt kan
anders worden ingezet.
11. Mededelingen en toelichting vanuit de directie:
* Met ingang van 2019 gaan we een nieuw schoolplan schrijven. Het moet in
augustus af zijn.
Het team heeft sterke en zwakke punten beschreven.
* De klimmuur is af.
* De staalkabels zijn er.
* De nieuwe trapbekleding komt aanstaande woensdag, volgende week vrijdag
gaan de scherpe dingen weg.
12. MR neemt besluiten over toegelichte onderwerpen: Niet van toepassing.
13. Rondvraag:
* Zwemmen: De IJwegschool zegt dat de Octopus eerder wil zwemmen. Wat is
hier van waar?
+ Dit klopt niet.
* Ik vond de schoolfoto’s erg duur. Kan hier iets aan worden gedaan?
+ De school kijkt naar de kwaliteit, maar Saskia gaat naar Marion.
* Wat is het beleid voor de plusgroep?
+ Op 12 december komt het in het team en daarna zullen we communiceren.
* Hoe zit het met de site van de school?
+ Nu kun je nog inloggen, maar binnenkort gaat hij dicht. Dit in het kader van
de AVG.
14. Sluiting: Om 21.26 uur sluit Giel de vergadering.
To- do lijst:
Giel

Judith
Saskia

Bekijkt het blad “Academie voor medezeggenschap in het
onderwijs”.
In het boekje staan cursussen voor de MR. Omdat er geen
behoefte is, gaat het boekje weg
Bekijkt het blad ” Onze school”.
Dat de klimmuur betaald is van het geld van het eindfeest, zet
Saskia in de nieuwsbrief.
Gaat naar Marion met de opmerking dat de schoolfotograaf duur
wordt gevonden en of daar iets mee gedaan kan worden.

Volgende vergadering:
de begroting op de agenda en instemmen?

Ik heb een aantal punten veranderd nav reacties.
De punten hieronder zijn van Giel en ik weet niet wat ik er mee moet, kan ze
even niet plaatsen. Wil je me verder op weg helpen?
2. Actie Ouders-MR input gegeven op SWOT analyse voor schoolplan
3. HH regelement volgens mij hoeft t niet aangepast maar moeten we ons er
beter aan houden; toch @Marijke?
Tamara, jouw punten heb ik deels veranderd, met de rest ben ik het niet eens;
2. De klimmuur is niet betaald van het schoolreisje, maar van het schoolfeest.
3. De schoolreis is volgens mij verhoogd op initiatief van de penningmeester en
niet van de schoolreiscommissie.
Zijn jullie het nu eens met de notulen of moet er nog iets veranderd worden?
Laat het maar weten,

Ellen

