Notulen MR-vergadering 1 oktober 2019
Aanwezig: Leonie, John, Nanda, Marijke , Antoinette, Bram, Marion, Charlotte en Henriette
Opening en welkom
OR, Bram en Marion worden verwelkomt.
OR evaluatie schooljaar 2018-2019 en advies ouderbijdrage
Begroting is gehaald. Er zijn 5 niet betalende gezinnen, de directie zal deze gezinnen nog
telefonisch gaan benaderen. De ouderbijdrage blijft vrijwillig.
Voor dit schooljaar zijn de budgetten hetzelfde gebleven en zal de OR het verzoek om de
bijdrage over te maken kenbaar gaan maken aan de ouders middels een brief, en eventueel
1 aanmaning.
Een lid van de OR en een lid van de MR(oudergeleding) zal nog een kascontrole uitvoeren
met de penningmeester van de OR.
De voorzitter van de OR zal dit schooljaar haar werkzaamheden neerleggen ze zoeken nog
een opvolger.
Vaststellen ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
• De ouderbijdrage wordt vastgesteld op € 37.50,- per kind.
Ingekomen stukken en mededelingen:
• Uitnodiging jaarvergadering GMR 13-11-2019, een afgevaardigde van de MR zal
proberen aanwezig te zijn.
• Inschrijving MR cursus, de oudergeleding zijn opgegeven om hier aan deel te nemen.
• Twee nieuwe beleidsstukken van Optimus zijn uitgereikt aan de MR leden
- Informatiebeveiligings- en privacy beleid
- GedragscodeICT, Internet en Sociale Media
• Uitslag GMR verkiezing is medegedeeld.
Notulen d.d. 27 augustus 2019:
De notulen worden goedgekeurd en vervolgens op de website geplaatst.
Communicatie en projectaanpak
Er is gezocht door een leerkracht naar een geschikt digitaal communicatiemiddel om ouders
eenduidig te kunnen informeren. Vanuit het bestuur Optimus wordt verzocht om de app
Parro te gebruiken. Deze is app wordt al op meerdere scholen toegepast en is AVG beveiligd.
De Pilot zal worden gestart in 3 groepen, er zal door de directie een projectgroep worden
samengestelt zodat ouders en leerkrachten die deelnemen aan de Pilot hun bevindingen en
ervaringen kenbaar kunnen maken bij een vast aanspreekpunt. Deze projectgroep kan na de
evaluatie de app implementeren op de gehele school.
Terugkoppeling GMR
Naast de ingekomen stukken is er geen update vanuit de GMR

Bekrachtigen reglement zoals besproken in de voorgaande vergadering
De voorzitter van de MR heeft dit reglement voorgelegd aan een lid van het college van
bestuur in afwachting van een reactie.
Rondvraag
• Oudergeleding:
- Marion Derks zal een nieuwe MR lid worden voor de oudergeleding
- Naast een Plus klas is misschien een Klus klas in het kader van talenten
ontwikkeling een idee?
-Wat is de status van het schoolplan? Deze is goedgekeurd door de voorzitter van de
MR en zal binnenkort verspreid worden.
• MR lid:
-Hoe zijn de inloopochtenden ervaren? Iedereen geeft aan positieve geluiden te
horen en dat dit dus een goed initiatief was.
• Directie:
-Geeft aan dat de begroting besproken zal worden.
-Status van het inrichten v/h schoolplein, de budgetten zijn nog niet rond. Voorstel
vanuit de oudergeleding om eventueel bedrijven te laten sponsoren. Directie gaat dit
uitzoeken.
• Voorzitter:
-Wat is de status van het jaarverslag van het afgelopen schooljaar, er wordt
aangegeven dat dit verslag digitaal verloren is gegaan, er wordt nog bekeken of deze
ergens terug te halen is.
To Do:
- Voorzitter: zal de volgende vergadering Bram ook uitnodigen
- Voorzitter: zet onderstaande punten op de aankomende agenda om te bespreken:
• Bespreken activiteitenplan
• Verloop app Parro
- Directie: Gaat nader bekijken of er mogelijkheden zijn om sponsoren te vinden i.v.m.
de financiering van het schoolplein.
- MR: kascontrole OR

