Notulen 153ste bijeenkomst van de M.R.
10 mei 19.00 uur Overloop

Aanwezig: Peter W, Astrid, Doris, Peter S, Monique, Guus
Afwezig, Esther, Miranda, Maud

1. Opening: Peter heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:. De VVN ouder is Irma Jannink uit 7A. Zij heeft contact
gehad met Monique. Zij is nu ouderaanspreekpunt. Monique stuurt een mail naar Theo om te vragen
een stukje te schrijven voor de info met deze mededeling.
3. Verslag van de 152ste vergadering: we wachten nog op een reactie van het bestuur op onze brief
t.a.v. passend onderwijs.
4. Digitaal rapport: we hadden gehoopt om dit volgend jaar al in te voeren maar dat lukt helaas niet.
In een gesprek met ROVICT blijkt dat onze wensen toch meer voeten in aarde heeft dan eerst
gedacht. In het team is het rapport nogmaals besproken en de veranderingen zijn doorgegeven aan
ROVICT. Ieder rapport wordt ingevoerd in de computer aan de hand van cijfers. Het
computerprogramma zal dit zelf middelen, maar er kan handmatig gewijzigd worden. Per vak wordt
ook de cito score ingevuld. Dus je krijgt geen los blad met CITO uitslagen meer.
Ieder rapport komt op een apart blad te staan. Nu kun je naast de vakken opmerkingen schrijven, bij
het nieuwe rapport zul je aan het eind eventuele opmerkingen kunnen plaatsen. Dit blad is voor ieder
rapport blanco, maar zal bij het laatste rapport allemaal uitgeprint worden.
Voor de groepen 8 zullen er maar twee rapporten komen i.v.m. de Cito-toets. Bij het wat normaal het
tweede rapport was, wordt nu het onderwijskundig rapport en de CITO besproken.
Volgend jaar zal er een scholingscursus komen voor leerkrachten om het programma onder de knie
te krijgen en te implementeren.
5. Sponsoring:
Directie licht de lijst met verantwoording Triangelsupporters 2011 toe.
Op de site staan een aantal supporters. Voor de nieuwe site moet er gekeken worden of dit nog up to
date is. Jan van Scheppingen zal deze mensen benaderen en vragen of zij nog willen sponsoren. Zo
niet zullen zij van de site gehaald worden en de anderen zullen per sponsoring gemeld worden op de
site.
6. Overblijfgelden:
Gea en Nancy lichten het banksaldo en de begroting van de overblijfgelden toe.
7. Vakantierooster:
Directie licht het vakantierooster 2012-2013 toe. Groep 4 draait meer uren, personeelskosten zijn
dan duurder. Daarom krijgt groep 4 minder RT.
30-09 extra is i.v.m. schrikkeljaar.
De vrijdagen zijn nu alle dagen vrij voor de hele school. Formeel is het zo dat het personeel op
school moet zijn en de kinderen vrij. Hier is iedereen vrij. Het betekent wel dat de leerkrachten op
anderen dagen meer uren moeten draaien.
De MR heeft het rooster goedgekeurd.
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8. Formatieplan:
Er ligt wel een plaatje maar het bestuur heeft een aantal boventallige leerkrachten, die wellicht bij
ons geplaatst zouden moeten worden. Dan pas kan onze formatie compleet gemaakt worden.
Wanneer dit rond is en door het team is goedgekeurd krijgen we dit via de mail toegestuurd.
9. Vergaderdata:
28 juni 18.30 inloop bij De Voetangel in Ouderkerk
10. Rondvraag:
• Hoofddoekjes: directie heeft dit nagevraagd bij bestuur. Het bestuur heeft daar geen beleid
op. Dit mag iedere school zelf invullen. Er staat in de schoolgids niets specifieks over
hoofddoekjes. Het komt er eigenlijk op neer of wij een hoofddoek als hoofddeksel zien? In
het MT is er over gesproken.
•

Vraag van Theo was of wij meer uitbreiding willen onder het kopje MR op de site? Dit item
op de site wordt het slechtst bezocht. Peter W gaat kijken op andere sites van de stichting hoe
zij dit hebben ingevuld.

11. Volgende vergadering en sluiting:

