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Overleg 21 november 2017
Aanwezig: Jeroen Hoekstra
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Tjeerd Agema
Marcel van Gog
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Elwine Walraven
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Jeroen Hoekstra

(personeelsgeleding)
(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(personeelsgeleding)
(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
directeur
bovenschools directeur BOOR
(personeelsgeleding)

1.
Opening en welkom
Marijke opent het overleg en heet allen welkom.
Elwine Walraven is vandaag te gast. Zij is bovenschools directeur bij BOOR en heeft regelmatig
overleg met de schooldirecties. Zij bezoekt ook de MR-en van de scholen om te horen wat hier
speelt.
2.
Vaststellen agenda
Is conform gebeurd.
3.
Oudercommissie
De MR is niet vertegenwoordigd in het bestuur Vrienden van de BZ.
Besproken wordt dat de voorkeur is dat het bestuur bestaat uit twee leden van de OC, twee actieve
MR-leden en eventueel één leerkracht.
AFSPRAAK: Voor de zomervakantie regelt de MR dat zij vertegenwoordigd is in de Vrienden van de
BZ. Vergadering stichting Vrienden maandag 22 januari. Half 9 tot 10.
Er staat op dit moment een bedrag van € 16.000 euro op een spaarrekening, waaronder € 4.000 euro
die gereserveerd is als pot voor calamiteiten. De overige € 12.000 is overgebleven van voorgaande
jaren. Een deel van het geld betreft sponsorlopen uit het verleden. Dit geld is nog niet uitgegeven
omdat tijdens de verbouwing / nieuwbouw onder andere bibliotheekkasten uit het bouwdepot zijn
betaald. Geld wordt in het komend jaar uitgegeven aan informatieboeken en er staat nog een bedrag
voor aanvulling inrichting schoolplein. De MR heeft waardering voor de grote inspanning van de OC,
waardoor zo’n hoog betalingspercentage is gerealiseerd. Daarnaast benadrukt de MR het belang dat
geld dat betaald is door ouders voor hun kind ook daadwerkelijk wordt uitgegeven en er niet van
wordt gespaard, afgezien van een buffer voor tegenvallers.
De begroting van het schoolfonds (vrienden van de Bergse Zonnebloem inzake het schoolfonds) is
gecontroleerd en goedgekeurd door de MR.
4.
Verslag 24 oktober
Formulering brief huisvesting niet helemaal correct, wordt aangepast in de notulen van 24 oktober.
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Evaluatie schooljaarplan: begroting is gebaseerd op mini iPads op lease basis a 60 euro per
schooljaar. Mini iPads zijn uit de handel genomen. Kosten worden voor nieuw leasecontract wordt
verhoogd naar 90 euro per schooljaar (exclusief beschermhoes, eenmalige aankoop). Opmerking
onvoldoende middelen om leasecontracten af te sluiten voor nieuwe leerjaren is niet correct, wordt
aangepast in de notulen van 24-10-2017.
Verslag is vastgesteld
5.
Schoolbegroting
Ellen deelt het MR-tabblad van de begroting uit. Deze is ivm de tijd niet besproken.
6.
Huisvesting
De aanvraag voor uitbreiding van lokalen op de Elektroweg is ingediend zijn ingediend. De
vergadering bij de gemeente is uitgesteld. Op dit moment is er geen actie vanuit de ouders nodig.
Wellicht later.
7.
Voortzetten VLT
Voor de zomervakantie is er een enquête geweest over een vrijwillige bijdrage m.b.t. het voorzetten
van VLT. Na de enquête is er een factuur gestuurd naar ouders die aangegeven hadden een vrijwillige
bijdrage te willen doneren. Sommige ouders waren hier verbaasd over, het ging toch slechts om een
peiling?
De directie heeft eerder aangekondigd dat in januari 2018 een nieuwe enquête over de invulling van
het huidige VLT programma wordt gehouden onder ouders. Bij de enquête zal een brief komen
waarbij ouders zo zorgvuldig mogelijk geïnformeerd worden over de toekomst ten aanzien van het
werken met ‘vakleerkrachten kunst’ op de Bergse Zonnebloem. Bij de enquête zal ook een
akkoordverklaring worden gedaan.
AFSPRAAK: De MR wordt voorafgaand aan het uitzetten van de enquête betrokken bij de inhoud van
de brief, de enquête en de akkoordverklaring.
De MR vindt de mening de afzonderlijke leerkrachten van de Bergse Zonnebloem over de toekomst
van VLT-lessen als aanvulling op het onderwijs op de Bergse Zonnebloem belangrijk. Past het binnen
het profiel van wat de BZ voor school wil zijn? Vragen als wat vinden de leerkrachten van de invulling
van het programma door de vakleerkrachten en welke rol kan een leerkracht hebben bij
kunstonderwijs. Ook vraagt de MR om -in het geval dat de VLT-lessen passen in de visie van de
school- na te gaan of er toch ruimte te maken is in de begroting. Voor vaste onderdelen in het
programma, moet je immers niet afhankelijk willen zijn van subsidies.
AFSPRAAK: De directie zal in december het team bevragen over de toekomst van het kunstonderwijs
op de Bergse Zonnebloem. De visie en missie ten aanzien van kunstonderwijs op de Bergse
Zonnebloem zal mee worden genomen bij het maken van de enquête.
Naar aanleiding van de mail over VLT en de ouderbijdrage heeft de oudergeleding gereageerd
richting de directie en hierover ook een gesprek gehad. De manier waarop er tot nu toe
gecommuniceerd wordt naar ouders over de VLT en de bijdrage van ouders is onvoldoende
zorgvuldig. Er is onduidelijkheid over het vrijwillige karakter en de hoogte van de bijdrage ontstaan.
Ook is de stap van een peiling voor de zomer naar nu factureren niet expliciet duidelijk gemaakt. De
oudergeleding vindt dat zij onvoldoende betrokken zijn geweest bij de besluitvorming hierover.
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AFSPRAAK: De bijdragen die ouders nu overmaken ten behoeve van de VLT worden opgenomen in de
jaarrekening van de school. De MR controleert de rekening en krijgt een overzicht over de baten en de
lasten aangaande de vrijwillige bijdrage voor de vakleerkrachten kunst.
Berichten van de directie waarbij de MR expliciet wordt genoemd worden eerst door de
oudergeleding van de MR gezien en geaccordeerd alvorens de berichten naar ouders worden
gestuurd.
8.

Overblijf
I.v.m. tijd niet besproken

9.

Expertgroepen
I.v.m. tijd niet besproken

10.

Vaste onderwerpen jaarcyclus
I.v.m. tijd niet besproken, verzet naar volgende vergadering.

11.

12.

Rondvraag/mededeling
- Anne Marie stopt met haar MR werkzaamheden, het is teveel naast haar studie. Er wordt al
gezocht naar een opvolger, hopelijk is deze in januari bekend.
- MR-training: Marijke heeft gesproken met Paul Kamps, hij is bereid om een MR-training op
maat te verzorgen. De MR kan hiervoor zelf vragen verzamelen.
- Nieuwsbrief: Tjeerd zorgt voor een stukje (deadline 11 december).
Afsluiting
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