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Opening en welkom

2.
Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt nog een punt toegevoegd over de interne communicatie van de MR.
3.
Interne communicatie MR
Een van de leden van de MR biedt excuses aan voor een opmerking in de vorige vergadering. Het
wordt gewaardeerd een open en directe communicatie naar elkaar te onderhouden. Tevens is
benoemd dat de MR ook de plek is waarin we kritisch mogen/moeten zijn.
4.
Verslag 11-09-2018
Verslag wordt goedgekeurd.
5.
Stand van zaken gymzalen & sport en bewegen algemeen
Gymzalen:
Lokaal Meidoornstraat is al snel te warm. De beheerder heeft contact met de gemeente. Verder is
het riool kapot en is dat goed te ruiken. Het is niet mogelijk een raam open te zetten of te ventileren.
Lokaal Vrijebansestraat is beter, maar heeft slechts één kleedkamer en er ontbreekt materiaal.
Ellen neemt 17-10 opnieuw contact op met de gemeente en BOOR. Wanneer zij hierop geen reactie
krijgt, overweegt de MR een brief te sturen naar de gemeente over het riool.
Sport en bewegen algemeen:
- De sportdag uitbreiden met andere spellen en materialen; Jeroen is bereid om zich hiervoor in te
zetten.
- In gymlessen wordt nu gewerkt met een plan en wordt meer gedifferentieerd: meerdere soorten
spellen en meerdere materialen worden ingezet.
- Voor groep 3-8 wordt een aantal clinics (rugby, handbal, badminton) aangevraagd, deze worden
begeleid door professionals.
- Ouders hebben gevraagd of de school mee kan doen aan sportmomenten die de gemeente
organiseert. Indien er voldoende animo is, schrijft de Bergse Zonnebloem zich in voor het
Paasvoetbaltoernooi voor scholen.
- Er wordt nieuw buitenmateriaal aangeschaft voor de pauzemomenten (op suggestie van de
leerlingenraad).
- In hoeverre kunnen de leerkrachten beweging integreren in de lessen en in het lesrooster? Iets
als de daily mile lijkt nu niet haalbaar. Soms worden tussendoor speelmomenten ingelast,
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hoewel dit soms lastig in het rooster past. Wel doet elke leerkracht z’n best om kleine
beweegmomenten in te lassen, tips worden in het team gedeeld.
De school is geen ‘Lekker fit’-school, heeft ook geen eigen gymzaal. Twee keer per week gymmen
of een blokuur gym past nu niet in de begroting.
Is er een mogelijkheid om gebruik te maken van de schaatsfaciliteiten die de gemeente
aanbiedt? Dit wordt onderzocht. De directie komt er op terug in de vergadering van 27 nov.
De buitenruimte van Eef & Huub kan de school helaas niet gebruiken, wel wordt regelmatig
gespeeld in de Torteltuin.
School voldoet zeker aan de minimum eisen die worden gesteld aan beweging. De bovenstaande
aanvullingen zijn goede toevoegingen, evenals de beweging die de leerkrachten kunnen
integreren in de lessen. Daarnaast is beweging ook een verantwoordelijkheid van ouders.

6.
Verbouwing
Bij de gemeente liggen nieuwe plannen voor nieuwbouw, wij wachten hun reactie af.
7.
Aanbod mindfulness
De leerkrachten bieden zelf Rots en Water aan en hebben daarom geen behoefte gebruik te maken
van dit aanbod. Bovendien: het is in the end een commerciële activiteit.
8.
Vicevoorzitterschap & tegenlezer notulist en Google drive
Vicevoorzitter/tegenlezer:
Wie uit de oudergeleding van de MR wil vicevoorzitter en tegenlezer van de notulen worden? Dit
wordt in de volgende vergadering besloten.
Google drive:
Marijke zoekt uit hoe iedereen toegang krijgt tot de Google drive waar alle MR documenten van
eerdere jaren nu zijn opgeslagen. Ze zal de MR-leden hiervan op de hoogte stellen.
9. Rondvraag/mededelingen
- Stand van zaken financieel voorstel vrienden van de BZ:
De vrienden van de BZ gaan over een goede besteding van de gelden van de OC. Wanneer er
voldoende overleg is tussen 2 leden MR en de penningmeester OC en een van hun leden is er
voldoende en structureel toezicht op de besteding hiervan.
- De dringende vraag vanuit De Vrienden is wat school met het geld wil doen dat nu klaarstaat om
te besteden, het moet snel besteed worden. We spreken af dat er binnen een maand een
voorstel vanuit school komt; voor het schoolplein en/of om de kisten voor de Da Vinci methode
te vullen.
- Nieuwe datum MR cursus: donderdag 22 november 2018.
- Betaling OC en overblijf: het is verwarrend voor ouders om de verschillende bijdragen op
verschillende momenten en op verschillende rekeningen te moeten betalen.
Ø Is het mogelijk om alle brieven/rekeningen in één pakket mee te geven?
Ø De mogelijkheid wordt besproken om de overblijf en het overblijfcontract op een
makkelijkere manier vorm te geven of om ouders een digitale betaallink te sturen.
10. Afsluiting
De vergadering wordt om 21.15 uur afgesloten.
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Data MR
11 september
16 oktober
22 november
27 november
15 januari
12 februari
09 april
11 juni
02 juli

Notulist
Jeroen
Annette
cursus
Marijke
Cissy
Wietske
Laura
Cathrien
Jeroen
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