Notulen MR CBS Hoffenne

dinsdag 19 september 2017

Aanwezig: Bas v.d. Voort (vz.), Ruud van Houten (secr.), Dennis Lindemans, Tineke van der
Zwan en Ingrid Luk (directie) en Brigitte Steenkist namen de oudercommissie Afwezig:
1
Opening:
2

 De voorzitter heet iedereen welkom
Financiën oudercommissie en besteding oud papier geld
 Namens de oudercommissie(OC) is Brigitte Steenkist aanwezig
 Het oud papiergeld komt van oudsher binnen op de rekening van de OC
 voorstel Ingrid, dat met oud papiergeld de ouderbijdrage wordt aangevuld tot
100%, zodat de OC jaarlijks het volledige bedrag ter besteding tot zijn
beschikking heeft
 hiermee is de begroting van de OC sluitend
 voordeel de begroting van de oudercie kan dan weer de boekhouding per
schooljaar afwikkelen ipv kalenderjaar
 In gezamenlijk over wordt besluiten om dit voorstel te bekrachtigen.
 Van Gelder wordt gevraagd om het geld naar de school over te maken.


Ouderbijdrage vastgesteld voor '17-'18



De inkomsten en uitgaven van de overblijf zijn besproken.
=> brief verkorte lunchpauze gaat er binnenkort uit.
=> directie & overblijf hebben samen naar de kosten gekeken
=> bij een verkorte lunchpauze worden de kosten voor overblijf ongeveer
EUR 80,00 per kind per schooljaar
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Notulen:
 De notulen van de vergadering van 27 juni 2017 zijn besproken en
goedgekeurd
Ingekomen stukken
 Info over een MR cursus verzorgd door Verus, deze is vorig jaar al gevolgd,
daarom nu geen behoefte
GMR
 Bas en Tineke blijven in GMR tot de fusie definitief is
 Er zijn werkgroepen samengesteld
 Er zijn mensen die zich voor een jaar beschikbaar willen stellen
 Doelstelling is een professionele GMR met gedreven mensen
 Bas: staking en de positie van het bestuur. Niet alle oudergeledingen waren
tijdig geïnformeerd.

Nieuws vanuit de directie
 De school werkt aan een communicatieplan
 situatie nu, e-mail, website en Facebook
 Whatsapp groepen in klassen tussen ouders, niet geïnitieerd door school
 Directie is op spoor gezet van Klasbord (app)
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 Verzoek van Ingrid aan ouders MR om de Klasbordapp eens te bekijken.


Als de vergadering verzet wordt, dan datum doorgeven aan ouders via
nieuwsbrief of andere!
 Actie: Ruud of anderen



De school is bezig met een verkenning van unitleren groep 1/2/3



bezig met ontwikkeling van fixed mindset naar growth mindset
 team is bezig met hoe en op welke manier de growth mindset
geïmplementeerd kunnen worden in het onderwijs



er is een nieuw teamlid, een onderwijsassistent per as donderdag (21-09-2017)
 er wordt gekeken hoe ze wordt ingezet



De leerkracht in groep 6 is ziek, met het bestuur wordt gekeken naar een
oplossing
 er is wel een vervangingspool, maar die is leeg
 het gaat om 2 dagen per week
 Directie is er druk mee bezig



er is een vacature voor een leerkracht in de MR
 Wordt op de volgende vergadering besproken hoe wij deze vacature
gaan invullen



aanpassing Sinterklaasrooster
 het is dinsdag 5 december
 met de kinderen eten en dan een uur eerder stoppen, de lunchpauze op
deze dag wordt ingekort.
 de MR is akkoord
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Wvttk
 Dennis, geeft aan dat hij wil meedenken in het gebruik van de ouderportal van
Parnassys.
 Bas kondigt aan dat hij gaat stoppen als MR lid
 op welke manier gaan de verkiezingen laten plaatsvinden
 wat staat er in de statuten? (Actie Ruud)
 wordt in de volgende vergadering besproken

8

Sluiting
 21.50 uur einde vergadering
Vergaderflits voor nieuwsbrief september
 ouders zijn geïnformeerd over fusie Sophia en PCPO, de GMR’en van beide stichtingen gaan




volgend jaar gezamenlijk optrekken
formatie is nog niet gereed wordt nog druk aan gewerkt.
ouderbijdrage 2017-2018 blijft ongewijzigd.
gesproken over peiling invoer verkorte lunchpauze
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