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Aanwezig Arja Aarnoudse, Annelies Dingemans, Emmy vd Hoek, Ben van

Koningsveld, Michiel Zevering, Jacomine Tavenier
Afwezig Jody Tolkamp
Notulist Jacomine Tavenier
Onderwerp Verslag MR 19 september 2013

1

Opening
Ben heet iedereen welkom. Het gedicht, dat hij ter opening wilde voorlezen, is zoek.
Jacomine stelt zich voor.
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Mededelingen
Annelies vervangt Kelly gedurende haar verlof. Emmy is nieuw dit schooljaar in de personeelsgeleding.

3

Ingekomen post
Met Stip, personeelsblad PCBO Amersfoort
Jaarverslag 2012 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Zorgplan 2013-2014 Regionaal netwerk Passend Onderwijs Eemland
Ouders en COO magazine (nr. 3 herfst 2013)

4

Vorige notulen
Verslag:
Pag. 1: Zorgprotocollen actualiseren. Dit punt is eerder ter sprake geweest, maar blijft lang liggen. De
vraag is of dit al gedaan is.
Actielijst:
Punt 5 (fotomoment) verschuift naar de volgende vergadering
Punt 6 (jaarboek PO) Emmy neemt deze mee
Punt 7 (vergroten ouderparticipatie ouderavonden) is niet voorbereid. Bovendien is de indruk dat de
laatste ouderavonden goed bezocht werden. We kijken hoe het dit schooljaar loopt. Punt komt terug in
mei.
Punt 8(volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen) blijft staan en wordt door Annelies opgepakt.
Punt 9 (andere schooltijden) nu niet geagendeerd, maar komt dit schooljaar wel aan de orde.
Punt 10 (uitzoeken alternatief voor MR cursus) we bespreken de optie van een MR cursus op maat. Ben
zoekt uit welke organisaties dat bieden en of het een betaalbaar alternatief is.
Punt 11(hoe verder met passend onderwijs (rol MR)) blijft staan. Veel is nog onduidelijk. Ben heeft een
A4 met deadlines en een tijdpad. Elk MRlid krijgt een exemplaar.
Punt 13 (kascontrole) heeft nog niet plaatsgevonden, maar zal binnenkort gepland worden.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Formulier instemming schoolgids
Wordt door Ben ondertekend.

6

Agendapunten vanuit de MR

P
a

Archiefoverdracht nieuwe secretaris
Jacomine ontvangt de archiefmap met overdrachtsinformatie, notulen en andere documenten.
1 van 3

passend onderwijs (info.MR)
Arja geeft toelichting over wat er tot dusverre bekend is over het proces naar passend onderwijs.
De school is gebonden aan de planning van het samenwerkingsverband. Veel is nog onduidelijk en
onbekend, ook bij leerkrachten en scholen. Eerst moet het huidige samenwerkingsverband worden
ontbonden en een nieuwe geformeerd en krijgt een eigen medezeggenschapsorgaan. Het SWV
formuleert het basisprofiel voor alle scholen. Per school kan er een expertise zijn. De school zelf bepaalt
het ondersteuningsprofiel.
Voor de MR is nog onduidelijk hoe de procedure er precies uit gaat zien en wat de rol van MR hierin
kan/zal zijn. Passen onderwijs zal regelmatig terugkomen op de agenda.

ouderbijdrage
Het precies vaststellen van het bedrag is nu niet mogelijk. Er heeft nog geen kascontrole plaatsgevonden
en de MR heeft op dit moment onvoldoende zicht op wat de exacte financiële situatie van de OC is. Wel
worden een aantal voorstellen gedaan: naar aanleiding van een schrijven van de penningmeester van de
OC kan gesteld worden dat de bijdrage verhoogd moet worden. We laten de ‘korting’ voor 2e, 3e of meer
kinderen uit 1 gezin los en hanteren een vast bedrag per kind, onafhankelijk van de groep. Kinderen die
na 1 januari instromen betalen de helft. In groep 8 wordt bovenop het vaste bedrag een extra bijdrage
gevraagd voor het schoolkamp. De MR benadrukt dat het de bedoeling is dat deze toeslag voor het
schoolkamp niet teveel mag fluctueren per jaar. Een definitief besluit over exacte bedragen volgt in de
volgende vergadering.

fotomoment (plannen)
Omdat Jody afwezig is verschuiven we dit punt naar de volgende vergadering.

brief ouders en COO
We hebben een brief ontvangen, maar deze kan op dit moment niet boven water gehaald worden.
Onderwerp is vermoedelijk het wegvallen van de subsidie voor deze organisatie. Ben gaat op zoek naar
deze brief.

plannen data komende MR-vergaderingen
woensdag 6 november (opening door Annelies, koekjes door Ben)
maandag 13 januari (opening door Michiel)
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Wvttk

Schooltijden
Annelies brengt in dat we dit punt dit jaar moeten agenderen. Arja voegt toe dat invoering op zijn
vroegst pas in schooljaar 2015/2016 aan de orde is. Maar het is belangrijk ouders, BSO en TSO hier goed
in te betrekken. Arja maakt een tijdpad
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Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming.
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Rondvraag
Ben vraagt hoe ver de nieuwe website is. De structuur staat, maar inhoudelijk moet de site nog ingevuld
worden.
Ben vraagt of er wellicht een bewegingsstimulerende muurschildering kan komen op de muur van de
korfbal/gymzaal.
Emmy zal bij de tuincommissie vragen wat hun visie hierop is.
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Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.30 met het gedicht over zelfvertrouwen dat toch nog boven water is
gekomen.
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Volgende vergaderingen
woensdag 6 november 2013 (opening door Annelies, koekjes door Ben)
maandag 13 januari 2014 (opening door Michiel)
Agendapunten volgende vergadering:
– fotomoment
– brief ouders en COO
– plannen nieuwe vergaderdata
– kascontrole
– besluit ouderbijdrage
– passend onderwijs
– ntb

Actielijst
Actie

Wie

Wanneer

1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

directie

paar dagen voor elke vergadering

2 Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

3 Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

4 Werkzaamheden website: verslagen laten publiceren en

secretaris

na elke MR-vergadering

5 Fototoestel mee voor fotomoment MR

ntb

Woensdag 6 november 2013

6 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

In bezit van Emmy

7 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

Mei 2014

8 Volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen

Annelies

Volgende vergadering

9 Agenderen andere schooltijden

MR

actualiteit MR-deel bewaken

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).

10 Uitzoeken alternatief voor MR-cursus/ MR curusu op maat Jody/Ben

November 2013

11 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

MR

Schooljaar 2013/2014

Ben

November 2013

onderwijs (rol MR) tijdpad
12 Uitzoeken wat rol MR en GMR is in implementatieproces

passend onderwijs
13 Tijdpad andere schooltijden

Arja

14 Plannen data vergaderingen

MR

15 Navragen visie tuincommissie op muurschildering

Emmy

16 Navragen finacieel jaarverslag OC

???

6 november 2013
November 2013
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