Notulen 155ste bijeenkomst van de M.R.
15 oktober 2012 19.00 uur Overloop
Aanwezig: Peter W, Emma, Doris, Peter S, Monique, Maud, Esther en Marjolein en
leden van de OC
1. Opening: Peter heet iedereen welkom. Bijzonder welkom voor Guus
2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen ingekomen stukken.
3. Verslag van de 154ste: deze is aangepast.
4. Schoolplan:
Handelingsgerichtwerken: directie licht HGW (handelingsgerichtwerken) toe. Je maakt een
groepsplan waarin met name gekeken wordt hoe je de kinderen, die extra hulp behoeven
binnen een bepaald vakgebied, extra ondersteuning kunt geven en hoe de rest van de klas dan
aan het werk is. Binnen HGW wordt gekeken naar wat de kinderen wel kunnen en hoe ze met
deze kennis verder kunnen.
Hoogbegaafden leerlingen: Na de herfstvakantie zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8
gescreend worden. Deze kinderen maken een taak waar niet alleen gekeken wordt naar IQ,
maar ook naar oplossingsgericht denken, wiskundige taken e.d.
IPB: Integraal personeelsbeleid. Leerkrachten hebben een bekwaamheidsdossier. In dit
dossier houden leerkrachten hun persoonlijke ontwikkeling bij. Ook kunnen zij hierin hun
getuigschriften en diploma’s verwerken. Eens in de twee jaar worden
functioneringsgesprekken gehouden. Ook deze worden hierin opgeslagen. De leerkrachten
zullen hierover nog een cursus en uitleg krijgen.
5. Concept begroting: directie is hier nog mee bezig. Deze schuift door naar volgende
vergadering ( 15 november 19.30)
6. Punten voor de directie:
Koffie en koek tijdens ouderavonden: vroeger was het zo dat de OC het vanzelfsprekend
achtte dat de ouders een koekje bij de koffie kreeg. Deze dingen zijn traditioneel zo gegroeid.
De directie gaat akkoord dat dit voortaan door school wordt betaald.
Schooltuinen: het afgelopen jaar was er één wanbetaler. Directie ziet graag dat de betaling
daarom blijft zoals dat het nu is. De ouders zullen dus zelf een bedrag bijdragen. Er is
feitelijk geen ruimte in het budget om de schooltuinen te betalen. Over het algemeen krijgt de
directie weinig klachten met de betaling van de schooltuinen. Als dit in de toekomst wel
gebeurt, zal het waarschijnlijk zo zijn dat de schooltuinen worden afgeschaft.
Graag zou de MR zien dat de communicatie naar ouders hierover met meer discretie gebeurt.
Omdat de schooltuinen niet door de overheid wordt gefinancierd en wij als school dit zien als
iets extra’s voor de kinderen om de biologielessen aantrekkelijker te maken, zouden wij als
MR graag zien dat het toch door de OC wordt betaald.

Ons voorstel aan de OC is om de ouderbijdrage per schooljaar 2013-2014 eventueel te
verhogen met €2,50, zodat de schooltuinen uit de bijdrage betaald kan worden. Zo ondervang
je het feit dat ouders in groep 5 of 6 nog extra moeten betalen voor schooltuinen. Directie
neemt contact op met de Ouder Commissie.
Groep 8: ook hiervoor geldt dat de directie nooit problemen heeft ervaren over het betalen
van de bijdrage voor groep 8. Het is wenselijk dat deze extra kosten goed gecommuniceerd
worden naar ouders toe.
7. Jaarverslag MR: Doris past het jaarverslag aan en stuurt deze door.
8. Vergaderdata:
15-10
15-11
14-1
12-2
7-3
11-4
13-5
19-6
9. GMR:
15-11
15-10
5-3
12-3
14-5
18-6
10. Rondvraag:
Doris vraagt of de notulen per toerbeurt gemaakt kunnen worden. Peter s en Esther stemmen
hiermee in.
Peter S vraagt in hoeverre de school papier scheidt.
Peter W vraagt of er naar aanleiding van de communicatie naar ouders toe, een plan gemaakt
is om bepaalde problematiek te onder vangen. Directie erkent dat er qua communicatie in
specifieke gevallen beter gecommuniceerd had kunnen worden. De directie probeert nu
zoveel mogelijk via de mail te doen en de brieven allemaal in dezelfde stijl te schrijven.
11. Volgende vergadering en sluiting:
15 november 19.30 uur

