Notulen MRvergadering woensdag 29 januari 2020

1. Opening en welkom
W heet iedereen welkom op deze eerste vergadering van het nieuwe
jaar. Fijn dat N de MR komt versterken.
2. Afscheid W en kiezen nieuwe voorzitter.
W brengt als punt in dat het op alle Kindwijsscholen gebruikelijk is
dat de voorzitter iemand uit de oudergeleding is. Het
agendapunt ib ’er zal voortaan als er bijzonderheden zijn door
M worden ingebracht.
J wil nieuwe voorzitter worden.
We bedanken W voor haar jarenlange inzet voor de MR.
3. Van de directie
-De schooltijdenroosters gaan via bewaarbrieven richting ouders,
zodat hier objectief over nagedacht kan worden. De
schooltijdencommissie gaat morgen vergaderen om een
ouderavond over dit onderwerp voor te bereiden.
-In de teamvergaderingen zijn we bezig met het onderwerp
‘motivatie en autonomie’ Dit is nodig, gezien onze diverse
populatie met ongeveer 50% kinderen die naar Havo/Vwo
kunnen. We moeten hier over nadenken, hoe pakken we dit
aan. We denken aan het experimenteren met geïntegreerde
zaakvakken. We willen ook proberen om begrijpend lezen in de
zaakvakken toe te passen.
-We willende methode ‘wonderlijk gemaakt’ over seksuele
voorlichting en seksuele vorming implementeren. We denken
goed na over de vraag: wat past bij de school en wat is een taak
van de ouders. Als school vinden we het belangrijk om de
kinderen te helpen om een ‘moreel kompas’ te ontwikkelen.
-Schoolplein loopt nog, M is bezig met het aanvragen van subsidie.
-We hebben een nieuwe invaller voor groep 7/8

-We praten over het vakantierooster, de ideeën die we de vorige
vergadering hadden bespreken we met M
Drie ideeën:
1. In de laatste en voorlaatste schoolweek twee middagen vrij
(Janneke merkt op dat dit voor werkende ouders best veel is,
twee middagen in 1 week is ook een optie)
2.de vrijdag voor de voorjaarsvakantie iedereen vrij
3.de dinsdag na de Pinksteren iedereen vrijdag
M werkt dit voorstel verder uit en deelt het in het team. Vervolgens
komt het advies richting MR.
-T stelt een vraag over de begroting: Is “meesters in muziek”
hetzelfde als Eigenwijs Digitaal. Antwoord: Ja
En de licentie van nieuwsbegrip staat er niet op
Antwoord: Dan staat dit onder leermiddelen.
-T stelt een vraag over de ouderbijdrage: het concert van totaal 500
euro is best duur. Marieke beaamt dit, maar meestal zijn dit
soort dingen wel duur.
4. Notulen 16-10-2019
We hebben niet helder of de uitleg bij het kleuterrapport nu duidelijk
is voor de ouders. E gaat bij de juf na of dit is gebeurt.
Vakantierooster wordt vervolgd, zie punt 3.
5. Ingekomen stukken zijn er niet.
T zal contacten met de GMR omdat er geen mail binnenkomt met
notulen van de GMR.
6. Jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd
7. Begroting-advies, we spreken er over dat we geen
bijzonderheden zien. We geven een positief advies.
8. Ouderbijdrage-advies
-We vinden het fijn dat het geld aan veel zaken besteed kan
worden.
-We vinden het bedrag van 500 euro voor het concert best duur
terwijl we voor bijv. de juffendag of een afscheidsavond van

groep 8 best iets meer budget zouden willen hebben om iets
leuks te organiseren.
-We vragen ons af of het nodig is dat er zo veel geld in kas blijft bij de
ouderbijdrage.
-We begrijpen niet zo goed waarom de overblijf, kamp en schoolreis
ook opgenomen is in dit overzicht, het maakt het niet zo
overzichtelijk. We willen wel een positief advies geven maar
vinden het fijn om op een volgende vergadering hier uitleg over
te krijgen.
9.Schooltijden- bevindingen werkgroepje
Zie punt 3. E vraagt zich af of het wenselijk is dat de gezamenlijke
MR-en van de scholen in Middelharnis en Sommelsdijk hun
mening uitwisselen over dit onderwerp, omdat iedereen hier mee
bezig is. Anderzijds is het goed om de eigen koers te varen. We
wachten de ouderavond af.
10 Rondvraag: Er is niets voor de rondvraag.
11 datum nieuwe vergadering: woensdag 1 april 20.00 uur.
J bedankt iedereen en sluit de vergadering.

