Notulen MR Vergadering Krullevaar

Datum: 15 maart 2017
Aanwezig: Els van de Laar, Dyane Kalvenhaar, Marjon Broekman, Alex Bolland, Ria ter
Woord
Afwezig: Ellen Wachtmeester
Volgende vergadering: 29 mei 2017

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening (19:00)
Vaststellen notulen vorige MR vergadering (19:00-19:05)
Actiepunten vorige MR vergadering (19:05-19:10)
Digitaal nieuws (19:10-19:20)
Ontwikkelingen Krullevaar (19:20-19:40)
Onderwerpen ter bespreking (19:40-20:20)
Van de directie van de Krullevaar
Van de medewerkers van de Krullevaar
Van de MR leden
Van de OR
Van Stichting BOK
Van de ouders
Van Doomijn
Rondvraag (20:20-20:30)
Afsluiting van de vergadering (20:30)

1. Opening
Voorzitter: Alex Bolland
Notulist: Marjon Broekman
2. Vaststellen notulen d.d. 16 januari 2017
Bij punt 4: digitaal nieuws moet staan dat Els in gesprek is met Heutink over een andere
invulling van het contract.
Bij punt 5: ontwikkelingen Krullevaar moet bij het eerste punt worden vermeld dat dit
verzoek is gekomen vanuit het ouderforum
Bij de rondvraag vermelden dat de uren van Gerrit na de voorjaarsvakantie hopelijk weer
omhoog kunnen.
Behoudens deze drie punten zijn de notulen akkoord. Na deze aanpassingen kunnen ze
worden vastgesteld.
3. Actiepunten vorige vergadering
Nr.
1
2

Actiepunt
Afspraak maken met BOK – ideeën uitwisselen
inzake waardering
Teksten aanleveren website

Wie
OMR

Opgevoerd Deadline
20160919
20161108

PMR

20160919

20161108
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Punt 1: binnenkort heeft Marjon overleg met BOK waarin dit ter sprake zal komen. Ook
status navragen van ouderbijdrage en schoolreisgeld.
Punt 2: punt komt te vervallen
4. Digitaal nieuws
 Met hulp van Rein Kroon zijn de 30 laptops inmiddels operationeel. Er is een aantal
regels afgesproken, waaronder de regel dat de leerkrachten de laptops ophalen en dat
er niet wordt gelopen met de laptops. Het schema regelt zich goed. Er wordt al heel veel
mee gewerkt en iedereen is enthousiast.
 De wens bestaat om vanaf groep 4 aan de slag te gaan met het behalen van een ‘digitaal
rijbewijs’
5. Ontwikkelingen Krullevaar
 De nieuwe IB-er, Diane van Rossum - van Bremen, is begonnen en werkt op dinsdag en
donderdag op de Krullevaar. Het vertrek van Leonie is erg snel gegaan. Qua FTE zijn we
wat omlaag gegaan i.v.m. het krimpen van de school (nu nog 0,45 FTE IB-er). Het
inwerken van Diane is een flinke klus.
 Ondanks de krimp blijft de Krullevaar goed kijken naar de instroom. Kunnen we de
kinderen bieden wat ze nodig hebben. Het antwoord hierop moet ja zijn.
 Het lijkt erop dat we formatie gaan krijgen voor 5 of 6 groepen afhankelijk van het
verwachte aantal leerlingen. Wanneer we boven de 150 blijven mogen we 6 groepen
maken, anders gaan we terug naar 5.
 Joyce is enige tijd afwezig wegens zorgverlof. Gerrit werkt inmiddels weer van 8.00 –
14.00 (6 uur per dag).
 In maart 2018 bestaat de Krullevaar 20 jaar. Er zijn helaas nog geen aanmeldingen van
ouders die willen meedenken en meehelpen. Wellicht komt er een school brede
voorstelling.
 Juf Rieky gaat aan de slag in groep 4/5. Deze groep is heel druk en Rieky gaat de groep
helpen met haar programma.
 Els heeft het beleidsdocument Gezonde School, dat in samenwerking met de MR is
opgesteld, ingediend om het vignet te kunnen behalen. 5 van de 9 punten waren al
direct goed. Met een paar kleine aanpassingen zouden we het vignet moeten kunnen
halen.
6.









Onderwerpen ter bespreking
Van de directie: zie de punten bij punt 5
Van de medewerkers: geen aanvullende punten
Van de MR leden: de MR vraagt naar de status van Pythagoras. De lessen zijn iets langer
doorgegaan omdat de periode iets te kort bleek. Voor de kinderen loopt het lekker,
maar het is een hele organisatie. Deens komt er bij.
Van de MR leden: het einde van het schoolfruit nadert de MR stelt voor om een brief
naar ouders op te stellen met het verzoek de gezonde lijn door te zetten. De
oudergeleding van de MR doet en voorstel.
Van de OR: geen punten
Van de ouders: geen punten
Van Stichting BOK: geen punten
Van Doomijn: Doomijn gaat de zijdeur gebruiken, zodat de tussendeur dicht kan en de
hoofdingang eerder op slot kan. De voorkeur gaat er naar uit om de hoofdingang al om
half 5 te sluiten.
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7. Rondvraag
 Els vraagt of de MR leden feedback willen geven op de leerlijnen voor spreekbeurten,
werkstukken e.d.
8. Afsluiting vergadering
Alex sluit de vergadering om 20.30 uur.
Actiepunten
Nr. Actiepunt
1
Feedback leerlijnen
2

Wie
OMR

Opgevoerd Deadline
20170315
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