Notulen MR Vergadering Krullevaar

Datum: 19 september 2016
Aanwezig: Richard van Lingen, Dyane Kalvenhaar, Marjon Broekman, Alex Bolland, Ria ter
Woord, Ellen Wachtmeester, Leonie Everts-Hercules, Els van de Laar
Afwezig: Geen
Volgende vergadering: 8 november 2016

Agenda
1. Opening
2. Welkom heten Dyane
3. Vaststellen notulen d.d. 21 juni 2016
4. Actiepunten vorige MR vergadering
5. Jaarvergadering 10 oktober 2016
6. Digitaal nieuws
7. Ontwikkelingen Krullevaar
8. Onderwerpen ter bespreking
9. Rondvraag
10. Afscheid Richard
11. Afsluiting van de vergadering
1. Opening
Voorzitter: Alex Bolland
Notulist: Marjon Broekman
2. Welkom hete Dyane
Alex verwelkomt Dyane bij de MR en geeft aan dat we erg blij zijn met haar komst.
3. Vaststellen notulen d.d. 21 juni 2016
De notulen zijn akkoord en worden vastgesteld.
4. Actiepunten vorige vergadering
Punt 1: wordt besproken tijdens de volgende teamvergadering
Punt 2: gedaan
Punt 3: gedaan
Punt 4: gedaan, er is dit jaar ongeveer evenveel uitgegeven als er is binnen gekomen. Alex
maakt een actieplan en begroting voor komend schooljaar
5. Jaarvergadering 10 oktober 2016
Marjon heeft het jaarverslag gemaakt en vraagt of er nog opmerkingen zijn. Richard heeft
zijn opmerkingen gemaild, Alex stuurt nog een aanvulling en de rest is akkoord. Maandag 26
september dienen de stukken bij Els te liggen. Richard gaat de presentatie doen. Marjon
maakt een uitnodiging voor de ouders met daarbij een agenda.
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6. Digitaal nieuws
 De wens bestaat nog steeds om Parnassys open te stellen voor ouders, maar dat moet
heel precies gebeuren en is geen eenvoudig traject. We krijgen hulp van buitenaf.
 De communicatie via Klasbord verloopt heel goed. Bijna iedereen is er blij mee. Enkele
ouders vinden het niet zo prettig, maar het zal toch het hoofd communicatie middel
worden van de school naar de ouders.
7. Ontwikkelingen Krullevaar
 Het afgelopen jaar zijn grote stappen gemaakt, we zijn echt op de goede weg. Het team
heeft veel krediet opgebouwd bij de ouders en merkt dat in hoe ze door de ouders
benaderd wordt. De sfeer op school is goed en er is veel meer rust.
 Komend schooljaar gaat er gewerkt worden met leerteams voor:
o Thematisch werken en cultuur – de Krullevaar zit met 5 scholen van stichting
OOZ in een 2-jarig subsidie traject
o PBS (positive behaviour support) – Leonie trekt deze kar en het team wordt
hierin geschoold samen met 3 andere scholen. De schoolregels zijn hier
onderdeel van
o Engels – in samenwerking met vd Capelle. Leerkrachten worden hierin ook
geschoold. Er wordt gediscussieerd over de huidige methode ‘Take it easy’
o ICT – de Krullevaar krijgt een ICT man (Rein) van Pro die ons kan ondersteunen
met bijv. Office 364, Prowise, etc. Hoe werken de programma’s en hoe kan er
meer uitgehaald worden. Er is flink begroot op ICT, samen met het team en Rein
wordt gekeken hoe dit bedrag het beste kan worden besteed
 Komend schooljaar gaan we verder met de nieuwe taal methode ‘Staal’ en met de
rekenmethode ‘Alles telt’.
 Els is in gesprek met Windesheim over een onderzoek over leesmotivatie i.c.m. ICT.
 Els is in gesprek met de Muzerie (stadkamer) over creatief lesaanbod.
 In november start het project ‘De Gezonde school’, Els heeft gekeken of het vignet
‘Gezonde School’ kon worden aangevraagd, maar de eisen hiervoor waren te streng. De
leerkrachten moeten dan bij iedereen in de broodbak kijken en dat vinden we te ver
gaan. Schoolfruit is aangevraagd en we zijn ingeloot voor het schoolontbijt.
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Onderwerpen ter bespreking
Van de directie: op 1 oktober vindt de telling van het aantal leerlingen plaats. De
aantallen lopen nog steeds terug, maar we zitten wel iets boven de prognose. We
komen waarschijnlijk uit op zo’n 178 leerlingen. De wens is om uiteindelijk weer zo rond
de 200/220 leerlingen uit te komen.
Van de medewerkers: door de grote diversiteit aan culturen en de grote verschillen in
het taalniveau van de leerlingen, is er momenteel relatief veel aandacht nodig voor zorg.
Dit vergt veel van het team. Binnen het team loopt het goed, er heerst een open en
eerlijke sfeer, alles is bespreekbaar.
Van de MR leden: de waardering die is uitgesproken naar de pleinouders werd erg op
prijs gesteld door de ouders, maar er zijn ook enkele ouders die zich enigszins
gepasseerd voelen. Richard zal tijdens de ouderavond alle ouders bedanken die helpen
op school en de MR gaat kijken of ze een bijdrage kunnen leveren aan het jaarlijkse
etentje van de ‘vrijwilligers’ uit de commissies. De oudergeleding zal daarnaast nog om
tafel gaan met Stichting BOK om ideeën uit te wisselen.
Van de OR: de OR is op zoek naar nieuwe leden. Het percentage ouders dat de
ouderbijdrage heeft voldaan is helaas gezakt tot onder de 70%.
Van Stichting BOK: vanuit stichting BOK is het dringende verzoek gekomen om het
schoolreis geld eerder te innen. Vorig jaar heeft het veel tijd en energie gekost om alles
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binnen te krijgen. Verder is het idee geopperd om vanuit de MR rekening bijv. stoelen
voor de gymzaal en de virtuele rondleiding te betalen. Els geeft aan dat de stoelen op de
schoolbegroting staan en de virtuele rondleiding staat even in de ijskast. Els geeft aan
dat zij liever zou zien dat het overschot aan MR gelden wordt besteed ten behoeve van
de kinderen.
Van Ouders: enkele ouders hebben aangegeven de kleuterklas te groot te vinden. Er is
ruimte voor een extra kleuterklas, maar dan moet de huidige groep eerst boven de 32
leerlingen komen.
Van Doomijn: zeer positief over de samenwerking met school
Van OOZ: geen punten

9 Rondvraag
Ondanks dat Ellen met verlof gaat blijft zij in de MR. Ria geeft aan ook te willen blijven. Daar
is de MR erg blij mee. De personeelsgeleding levert nog een stuk tekst aan Marjon aan voor
op de website. Voorlopig was dit de laatste vergadering van Ellen. Zij komt terug in mei
2017.
Gerrit is langere tijd uit de running door het ongeluk. De MR vindt dit uiteraard erg
vervelend voor Gerrit en wenst hem veel beterschap. Zij afwezigheid wordt niet
opgevangen, dat is helaas het beleid van OOZ. Dus het team moet de taken van Gerrit zelf
oppakken. Joyce betekent hierin heel veel.
10 Afscheid Richard
De MR neemt afscheid van Richard en bedankt hem voor zijn bijdrage aan de MR. Alex en
Marjon overhandigen hem een afscheidscadeau en ook Els bedankt Richard voor al zijn werk
in de MR. Richard zelf zegt ook een woordje en geeft aan dat hij terug kijkt op een mooie tijd
waarin veel is opgebouwd. Er staat echt iets waar we mee verder kunnen.
11 Afsluiting vergadering
Alex sluit de vergadering om 21.00 uur.
Actiepunten
Nr. Actiepunt
1
Schoonmaak idee bespreken in het team
2
Opzet brief verkiezing MR
3
Bedanken hulpouders en openen plein
bespreken met Els
4
Checken saldo rekening en terugkoppelen
5
Actieplan + begroting maken
6
Afspraak maken met BOK – ideeën
uitwisselen inzake waardering
7
Teksten aanleveren website

Wie
Leonie
Alex
Leonie

Opgevoerd
20160621
20160621
20160621

Deadline Afgevoerd
20160715
20160624 20160919
20160701 20160919

Alex
Alex
OMR

20160621
20160919
20160919

20160701 20160919
20161108
20161108

PMR

20160919

20161108
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