NOTULEN MR VERGADERING

Vergadering 27 september 2021
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Wietske Arema
Melissa van Daalem
Semin Suvarierol Hoen
Tanya Szegedi
Vanuit personeelsgeleding:
Heleen van der Laan
Nikki van Lieshout
Jan van der Meer
Daniëlle van Waardenburg
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Agenda:
• Opening
• Verkeersincidenten
• Verlof
• Sport
• Sponsorloopgelden
• KWT-evaluatie
• Huiswerkbeleid
• Mededelingen directie
• w.v.t.t.k.
• Actielijst

1. Opening:
De vergadering wordt geopend, aan de agenda wordt toegevoegd: verkeersincidenten. Vanwege een
aantal nieuwe MR-leden beginnen we met een kort voorstelrondje. Vergaderdata voor het komende schooljaar
worden vastgesteld.
Vergaderdata en notulist:
27.09.21 – Melissa
01.11.21 – Heleen
06.12.21 – Semin
31.01.22 – Daniëlle
21.03.22 – Tanya
09.05.22 – Nikki
16.06.22 – jaarafsluiting met eten
20.06.22 – Jan (Nikki neemt digitaal deel)
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2. Verkeersincidenten
Onlangs is in de ochtend een aantal verkeersincidenten geweest bij het halen en brengen van kinderen.
Bij toezicht (handhavers of politie) gaat alles goed, maar zodra dat er niet is, wordt te veel dubbel
geparkeerd en dat maakt de situatie heel onoverzichtelijk. Vanuit ouders is het voorstel gekomen om
ouders te vragen om verkeer in goede banen te leiden. Ter sprake komt dat het in sommige straten
verboden is stil te staan en dat een dergelijk verkeersbesluit op de Elektroweg voor school ook goed zou
zijn.
Afgesproken is dat op woensdag en vrijdag (de drukste dagen) waar kan iemand van het team (met een
hesje) aanwezig is om automobilisten te vragen om door te rijden.
3. Verlof
Bij een aantal ouders bestaat de indruk dat er veel verlof was aan het einde van vorig schooljaar. Dat
blijkt niet het geval.
4. Sport op school
De sport op school wordt besproken. Helaas is het niet gelukt om in overleg met de werkgever van een
van de sportdocenten tot overeenstemming te komen over de te werken dag. Dat bleek pas vlak voor de
start van de zomervakantie. Voor de kleuters wordt na de herfstvakantie de sport overgenomen door
een nieuwe kracht.
Een ingebracht stuk waarbij extra subsidie ontvangen kan worden voor gymles wordt besproken. Ellen
checkt of BOOR hiervan op de hoogte is en bespreekt de mogelijkheden en koppelt terug aan MR.
5. Sponsorloopgelden
Er is veel onduidelijkheid over de sponsorloopgelden. Afgelopen keer is maar liefst € 11.150 opgehaald
met de sponsorloop. Het goede doel, een school in Gambia, was niet in de communicatie naar ouders
meegenomen. Wel werd abusievelijk als goed doel vermeld het John de Wolf Court. Dat was onjuist.
Voor het Court was al het overgebleven sponsorgeld van 2018-2019 gebruikt. Met instemming van de
MR is besloten om de helft van het laatst opgehaalde sponsorgeld beschikbaar te stellen aan het goede
doel, de school in Gambia. Het andere deel gaat zoals was afgesproken naar KIKA.
Vanaf heden zal communicatie over toekomstige sponsorlopen door de directie worden gedaan.
Ellen praat MR bij over de John de Wolf Court. Binnenkort wordt deze officieel geopend door John de
Wolf.
6. KWT – financiën, facturering en evaluatie
Doorgang van KWT kan alleen plaatsvinden door een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders (85%).
De facturering van de ouderbijdrage voor KWT is per schooljaar 2021-2022 gewijzigd. In het verleden
kregen ouders een factuur op naam van het oudste kind voor alle kinderen uit het gezin. Vanaf dit
schooljaar krijgen ouders per kind een factuur.
Vier jaar geleden is afgesproken dat het programma KWT en de vrijwillige bijdrage in januari 2022 zal
worden geëvalueerd. Afgesproken wordt in de MR vergadering van 1 november hierop terug te komen.

2/3

NOTULEN MR VERGADERING

Ellen deelt de financiële verantwoording KWT (als bijlage van de notulen). Er is sprake van een positief
saldo, omdat dit jaar een aantal kosten niet gemaakt hoefde te worden (bijvoorbeeld materiaal). Positief
saldo wordt in het huidige schooljaar gebruikt voor KWT. Als dit bedrag erg oploopt wordt i.o.m. MR een
bestemming gezocht. In de bijlage van deze notulen is de financiële verantwoording van KWT
opgenomen.
7. Huiswerkbeleid
De werkgroep ‘huiswerkbeleid’ heeft een voorstel voor het huidige schooljaar opgesteld. Komende
teamvergadering wordt het voorstel met het team gedeeld en wordt eventuele feedback verwerkt. Deze
week wordt het beleid vastgesteld en gedeeld met ouders in de mail van de directie.

8. Mededelingen directie
De afgelopen studiedagen op 20 en 21 september waren heel nuttig. Het was prettig om elkaar beter te
leren kennen. Er werd dieper ingegaan op de missie en de visie van de school (betrokken, kleurrijk en
verrijkend). De vraag werd gesteld: wat betekenen die voor jou? Wellicht komen de antwoorden hierop
later terug op de website. De gesprekken waren heel persoonlijk en mooi.

9. W.v.t.t.k.
Volgende vergadering is 1 november

3/3

