Verslag MR vergadering dd. 17 december 2018:
Aanwezig: Attje Waal (verslaglegging), Hilde Coehoorn, Meike van den Berg, Sjoerd Betten, Brenda
Oostra en Loes Zuidema (opvolgster van Attje)
Aanvang: 17.30 uur, daarna een etentje
Agenda:
1. verslag vergadering dd. 1 november 2018
2. vaststellen agenda
3. mededelingen
4. nieuwe leerkracht
5. GMR nieuw lid
6. financiën
7. afspraken / regels school (ouders)
8. rondvraag
9. datum volgende MR vergadering
1. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering dd. 1 november 2018 wordt nog niet goedgekeurd.
Meike is bij Sonja geweest. De conclusie is dat de MR weer moet aanhaken bij de projectgroep en/of
Fijn Leren.
We gaan de dorpsvereniging vragen ons uit te nodigen voor de door hen geplande bijeenkomsten.
Meike neemt contact op met Liesje Faber (voorzitter).
Tekstueel: Het was niet de bedoeling dat Hilde in de BAC wilde, maar dat er iemand uit het team in
moest.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Marrieta krijgt in het vervolg en vanaf 1 augustus jl. een vrijwilligersvergoeding.
Onze vrijwilliger Greetje ter Haar is ons ontvallen. We hebben een advertentie in de OC geplaatst.
4. Nieuwe collega
Bianca Fritz heeft kennis gemaakt. Dit is als zeer positief ontvangen. Ze werkt in januari op maandag,
dinsdag en woensdag. Daarna op maandag, dinsdag en donderdag. Ze is helaas niet bevoegd voor
gymlessen. Er wordt een oplossing gezocht.
5. GMR nieuw lid
Er wordt in januari een bijeenkomst gehouden, om de samenstelling van de GMR te bekijken/aan te
passen.
Iedere school heeft een vertegenwoordiger, maar de opkomst is heel slecht.
Hilde gaat ons daar vertegenwoordigen als ze kan.
6. financiën
Brenda heeft een begroting uitgedeeld.
We zitten €6000 in de min, dat is beter dan het was.
Er zijn heel veel ICT bedragen. Daar zijn te veel boeknummers. Volgend jaar worden de boekcijfers
samengevoegd. Met € 0 begin je namelijk niets.
De dotatievoorziening onderhoud van € 16.000 is verbruikt, maar waaraan? Vorig jaar was het ruim
€ 30.000. Hoe kan dit?
De € 20.000 die L&E direct inhoudt van de € 70.000, dat is wel veel!

We betalen geen huur.
Wat houdt de heffing in?
De offerte gymmateriaal is zo geaccepteerd.
De man van Loes gaat de begroting bestuderen.
De volgende vergadering komen we er op terug.
7. Afspraken / regels school (ouders)
De nieuwe privacy regels roepen vragen op. Er zijn ouders die vinden dat er niets van hun kind in
Parnassys gezet mag worden. Brenda heeft uitgezocht dat dit wel mag en het zelfs voor ons wettelijk
verplicht is een kind te volgen.
Wanneer je je kind hier aanmeldt, doet het kind mee met alles bij ons op school, dus komt het ook in
het leerlingvolgsysteem. Er moet wel helder en duidelijk omschreven worden. Je kunt jouw
opmerkingen aan het de ouders laten lezen of het op die manier klopt.
De kanjertraining met de canvaslijsten. Een aantal ouders zijn er tegen dat die ingevuld worden. De
Canvas-vraagstelling is voor een ouder een ding. Zijn kind vult de lijst niet in, die komt dan wel in een
uitzonderingspositie. Op papier invullen zou ook kunnen.
8. Rondvraag
Geen vragen.
9. Datum volgende vergadering
11 februari 19.30 uur
10. Sluiting
Om 19.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Met dank aan Attje, die jarenlang lid was van de MR
en per 1 januari stopt op de Kromme Akkers.

