1. MR 28 januari
Actielijst van de vorige keer
1. Hans heeft de site bijgewerkt
2. Geld voor de MR is begroot. Mcht er meer nodig zijn, kan dat via Roeland. Met ingang van
2016 wordt er € 800 begroot (dat is € 300 extra). Jaarlijks in september bepalen waar aan uit te
geven,modaal we niet sparen.
3. 3 maart is het tweede overleg met Erica. Dit gaan we goed voorbereiden. Na 3 maart
overleggen we met de oudervereniging of een ouderavond over dit thema wenselijk is. Claudia
koppelt dit terug aan de voorzitter van de oudervereniging.
4. Is gebeurt
5. Komt bij passend onderwijs
6 zie bij 3
In het kader van de visie van het schoolplan wordt de mr uitgenodigd ook een aantal zaken toe
te voegen aan de 'stiltemuur'.
Beheer TSO gelden
Sytse is uitgenodigd om dit toe te lichten.
De stichting doet het onafhankelijk beheer van de bijdragen van de ouders ten behoeve van de
tussenschoolse opvang. Daarvan worden de vrijwilligersbijdragen en speelgoed betaald.
Nu komt er jaarlijks meer in dan er jaarlijks uit wordt gegeven. De stichting heeft inmiddels een
eigen vermogen van € 16.000. De mr bepaalt de hoogte van deze ouderbijdrage op voorstel van
de stichting. De mR stemt in met de verlaging van de ouderbijdrage zoals de stichting heeft
voorgesteld. De vraag blijft nog open hoe we omgaan met het opgebouwde eigen vermogen uit
het verleden.
Unaniem wordt als urgent probleem ervaren bij de werving van een een nieuwe Arjan en Ellen
inroosterend van vrijwilligers doet en als penningmeester de feitelijke betalingen regelt. Of er
ook structureel een probleem is om voldoende vrijwilligers te werven, en of het gekozen model
voor de tussenschoolse opvang ook voor de komende vijf/zes jaar nog wel werkbaar is, daarover
verschillen de meningen. Afgesproken is dat de werving prioriteit heeft, en dat we de volgende
vergadering aan de hand van de vraag of dat is gelukt, dit onderwerp opnieuw aan de orde
stellen. Dan is het ook goed om te weten welke verantwoordelijkheid de school zelf heeft bij
het bijdragen in de kosten van de tussenschoolse opvang als de school zelf kiest voor een
continurooster (Hans zoekt dat uit).
Formatie. Nog onzeker of er pineut volgend jaar 3 groepen in de onderbouw kunnen starten.
Jaarplan. Gaan we 2x per jaar bespreken. In jan om vinger aan de polst te houden bij wat is
afgesproken, in juni om het verslag te bespreken. Hans neemt dat op in de planning.
GMR. Geen punten
Mededelingen Roeland. Geen vragen
Passend onderwijs

De middelen die voor zorg bij het samenwerkingsverband binnen komen, worden over de
schoolbesturen, en dus ook over de scholen verdeeld. Dus elke school krijgt wat geld om zorg te
kunnen bieden. Hiervoor worden zorgplannen opgesteld. Het is nog onduidelijk hoe de
verantwoording van deze middelen plaats gaat vinden.

Actielijst:
1. Evelyn levert de oude notulen nog aan in pdf
2. Hans zoekt uit wat de verantwoordelijkheid van school is bij overblijven als de school kiest
voor een continu rooster
3. Claudia koppelt terug aan de voorzitter van de oudervereniging dat we overleggen over een
thema dag avond over ouderbetrokkenheid na ons volgende overleg bij Erika
4. Roeland/school zet de werving van een nieuw Arjen/Ellen is, thema Overblijven komt
volgende vergadering terug

