NOTULEN MR-VERGADERING
SCHOOLJAAR 2017/2018

MR-vergadering 20 maart 2018
Aanwezig: Jeroen Hoekstra
Tjeerd Agema
Marcel van Gog
Marijke Terwisscha van Scheltinga
Rosanne Bakker
Afwezig:
Alfred Nieuwenhuis
Annette Boere
Genodigd: Ellen Dijkstra
Notulist:
Marcel van Gog

(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
(personeelsgeleding)
(directeur)

1.
Opening en welkom
Marijke heet iedereen welkom.
De directie heeft gebak meegebracht om de toekenning van de nieuwbouw te vieren.
2.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
3.
Verslagen
Verslagen van 23-11-2017 en 22-01-2018 zijn goedgekeurd.
Bestanden worden in Pdf-formaat aangeleverd voor de website. [Actie Marijke]
4.
Huisvesting
Nieuwbouw van de opbouw is akkoord. Gefeliciteerd!
Komende donderdag eerste overleg met gemeente en bestuur.
Naar aanleiding van eerste plannen en behoeftes ouders vragen om mee te denken/werken aan de
planvorming. Ouders die geïnteresseerd zijn vragen om wat zij ‘meebrengen’, hun toegevoegde
waarde in dit proces.
5.
VLT - KWT onderwijs
Een overzicht van 16 maart wordt overhandigd aan de vergadering. Er is een hoge respons.
Totaal van toegezegde vrijwillige bijdrage is nu 32.805 van de benodigde 34.000. Dit is nog zonder
klas 1E. Nog 31 gezinnen moeten nog reageren. Ellen gaat dit nabellen.
Dit betekent dat de KWT-programma t/m schooljaar 2021-2022 wordt gegeven. Aandachtspunt is
wel de facturering en daarbij de mogelijkheid bieden om gespreid te betalen. Ook moet deze keuze
nu duidelijk worden vermeld op de website en in de schoolgids [actie Ellen/Rosanne].
6.
Tussenevaluatie schooljaarplan 2017-2018
Het schooljaarplan is deze week met de diverse bouwen geëvalueerd. De verzamelde resultaten
worden de komende week door het MT+ besproken.
Naar aanleiding van vragen over de 21ste-eeuwse vaardigheden wordt de inzet van de
techniektorens besproken. Volgend schooljaar worden de torens breder ingezet. Het inpassen in het
programma wordt dit schooljaar door de expertgroep bekeken en gecommuniceerd.
De 21ste-eeuwse vaardigheden zijn goed vertegenwoordigd in de nieuwe methodes.
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Naar aanleiding van een positieve interpretatie van (blz. 22) de onderwijsplannen en het
opbrengstgericht werken, wil de vergadering dit een keer bespreken in een volgende MR
bijeenkomst. Opnemen in de agenda. [Actie voorzitter]
7.
Verkiezingen MR
Aan het einde van dit schooljaar gaan twee leden van de oudergeleding, Alfred en Marcel uit de MR.
Alfred is aan het einde van zijn verlengde termijn en de dochter van Marcel gaat na dit jaar naar de
middelbare school.
Draaiboek van de vorige verkiezing gebruiken voor het plan. Verkiezingen eind Mei.
In komende nieuwsbrief vragen om mogelijke kandidaten. Aanleveren van stukjes net na
meivakantie. [Actie Rosanne/Marijke]
Overigens is er ook nog een plek in de personeelsgeleding niet ingevuld, wel van belang om dit onder
de aandacht van het team te houden.
Bekendheid van de MR vergroten nog dit jaar. Ideeën: push-bericht in BZ-app bij nieuwe notulen,
een prikbord met MR-stukken, artikel in Nieuwsbrief.
8.
MR-scholing
Jeroen en Annette hebben onlangs de basistraining MR gevolgd bij BOOR. Mogelijkheid bestaat om
een op-maat training te krijgen door BOOR.
Voorstel is om deze te organiseren in september, dus in het nieuwe schooljaar, samen met de
nieuwe MR-leden [actie Marijke].
9.
90-jarig bestaan BZ
Brainstorm door de aanwezigen over de wensen en mogelijkheden voor de viering van het 90-jarige
jubileum. Uitwerking bespreken in volgende vergadering [actie Rosanne].
10. Afstemming vrienden BZ
Bijeenkomst met Vrienden van de BZ was zinvol. Besloten is dat er aandacht moet komen voor het
vastleggen van volgorde van handelen als het gaat om begroting en plannen, zodat er geen
rolverwarring ontstaat. Twee MR leden gaan deel uitmaken van de VvdBZ. Tjeerd en Marijke zullen
dit namens de MR oppakken. Beide punten worden in de komende periode afgerond. Op 23 april is
het volgende overleg gepland.
11. Begroting
Begin dit schooljaar waren er vragen over de schoolbegroting 2017-2018 en het accorderen van de
begroting door de MR. De MR leden hebben tijdens een MR vergadering in mei/juni 2017 de
uitgeprinte versie van het tabblad begroting 2017-2018 MR ontvangen. Dit tabblad laat beknopt het
behaalde resultaat van het vorige schooljaar en de begroting voor de komende jaren zien. Een MR lid
van de oudergeleding is toen uitgenodigd om de volledige begroting in te zien in de directiekamer.
Van dit aanbod is toen geen gebruik gemaakt.
AFSPRAAK: De leden van de MR krijgen wanneer de eindrekening van het voorgaande schooljaar en
de begroting voor de komende jaren beschikbaar is (mei/juni) een uitgeprinte versie van het tabblad
MR. Een lid van zowel de oudergeleding als de leerkrachtengeleding is welkom om bij de directie
inzage te krijgen in de tabbladen Baten en Lasten van de begroting. De leden maken een afspraak
met de directie
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12. Rondvraag/mededelingen
Veiligheidsschouw
Veiligheidsschouw is nog niet gepland. Dit samen met Rosanne oppakken. [Actie Tjeerd]
Kamp groep 7-8
Begroting voor deze activiteit wordt elk jaar gemaakt. Volgende bijeenkomst die van afgelopen jaar
ter informatie.
Mails PPO (23-1), GMR (14-2) en MR-nieuwsbrief BOOR (14-2)
Iedereen krijgt deze mails, geen opmerkingen.
Punten nieuwsbrief (deadline 16 april)
Voorstel door Tjeerd.
Nieuwe datum laatste vergadering?
Mogelijk op woensdag 27-6 iom. Alfred.
Punten volgende vergadering
Zenden aan Marijke
“Groeten uit Rotterdam”
Informatie voor ouders met taal-tips voor in de vakantie. Is een uitgave in opdracht van de Gemeente
Rotterdam. Voorstel om dit met de kinderen mee in de tas te geven. De MR is akkoord.
Vakantie 2018/2019
Communicatie over de door Fokor vastgestelde vakanties naar de ouders door school wordt
binnenkort gedaan. Overige vrije dagen en studiedagen volgen later. [actie Ellen/Rosanne]
13. Afsluiting
De vergadering wordt om 21:35 gesloten.
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