Notulen MR Vergadering Krullevaar

Datum: 28 september 2017
Aanwezig: Els van de Laar, Dyane Kalvenhaar, Marjon Broekman, Sjoukje Burgmeijer, Diana
van Rossum.
Afwezig: niemand
Volgende vergadering: 7 november 2017

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening (19:00)
Vaststellen notulen vorige MR vergadering (19:00-19:05)
Actiepunten vorige MR vergadering (19:05-19:10)
Vaststellen vaste agendapunten voor MR vergaderingen (19.10-19.20)
Start nieuw schooljaar / status in de groepen (19.20-19.40)
Jaarverslag / voorbereidingen MR/OR jaarvergadering (19.40-19.50)
20 jarig jubileum Krullevaar (19.50-20.10)
Ontwikkelingen en nieuws (20.10-20.20)
Rondvraag (20:20-20:30)
Afsluiting van de vergadering (20:30)

1. Opening en welkom nieuwe MR leden
Voorzitter: Marjon Broekman
Notulist: Dyane Kalvenhaar
Hartelijk welkom aan de nieuwe MR leden: Sjoukje Burgmeijer en Diana van Rossum.
2. Vaststellen notulen d.d. 28 juni 2017
• Els vult punt 5 aan en geeft aan dat Parnassys waarschijnlijk eind 2017 open wordt gezet
voor ouders. Voor de rest zijn de notulen akkoord.
• Els geeft aan dat het project met de politie kids een groot succes was.
• Marjon en Dyane pakken de taak van Alex verder op om weer de beschikking te krijgen
over de bankrekening van de MR die bij de ING loopt.
3. Actiepunten vorige vergadering
• We kunnen binnen het bugdet van € 150,= 30 koptelefoons aanschaffen. Waarschijnlijk
bij de Primark of Action. Verzoek van Els is om 30 dezelfde koptelefoons aan te schaffen
zodat daar geen discussie over kan ontstaan in de klassen.
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4. Vaststellen vaste agendapunten voor MR vergaderingen
Marjon doet een voorstel om de volgende vaste punten terug te laten komen tijdens de MR
vergaderingen (indien er nieuws over is).
- Begroting en jaarplan
- Communicatie
- ICT
- Formatie en bezetting
- Resultaten (bijvoorbeeld Cito)
- Lesmethoden en projecten
- Pythagoras
- Samenwerking met Supernova en Doomijn
5. Start nieuw schooljaar / status in de groepen
• Els verteld dat het schooljaar goed van start is gegaan, maar geeft ook aan dat door de
ziekte van meester Jorn er wel zorgen rondom groep 8 zijn. Ze is erg blij dat ze snel een
vervanger heeft gevonden. Dit is meester Roland. Hij staat maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag voor de groep. Woensdag geeft Els les aan de groep.
• Verder heeft groep 5/7 een goede start gemaakt, zeker ook met de inzet van Rieky vorig
jaar.
• Groep 6 gaat heel goed. Els vraagt zich af of daar de inzet van Rieky nog nodig is. Sjoukje
vult aan dat het misschien een goed idee is om daar nog een afsluitende sessie met
Rieky te doen. Dit schept ook duidelijkheid naar de kinderen en ouders.
• De informatieavond voor groep 1 tot en met 7 is goed bezocht, er was veel
belangstelling en de aanwezige ouders waren enthousiast over de opzet.
• Groep 8 heeft op woensdag 6 september in Heino een leuke ochtend met elkaar gehad
met als doel om elkaar beter te leren kennen. Els had begrepen dat er vanuit de
organisatie in Heino mensen ingezet zouden worden voor leuke activiteiten, maar dat
moest onze school zelf regelen. Ondanks dit misverstand heeft de groep er het beste van
gemaakt en was het een leuke dag.
• Door de nieuwe situatie in groep 8 met invaller meester Ronald is het onrustig in de
groep. Er is gekozen voor een kruisjes systeem waarbij kinderen die na een
waarschuwing toch doorgaan een kruisje achter hun naam krijgen. Voor elk kruisje
moeten deze kinderen 5 minuten nablijven tot maximaal 15.00 uur. Verder praat Els veel
met de kinderen in groep 8 en houdt ze de groep op de hoogte over hoe het meester
Jorn gaat.
• Het zou goed zijn om Rieky in te zetten voor groep 8. Els neemt contact haar op.
6. Jaarverslag / voorbereidingen MR/OR jaarvergadering
Marjon heeft het jaarverslag gemaild naar Els en Dyane. Punt 6: score cito was nog niet
ingevuld omdat dit tijdens de vorige vergadering niet aan bod was gekomen. Els vult dit punt
aan zodat Marjon het jaarverslag definitief kan maken en het ter inzage kan worden gelegd
voor de ouders. Verder gaat Marjon de uitnodiging maken voor de jaarvergadering op 31
oktober 2017.
7. 20 jarig jubileum Krullevaar
• De feestweek is van maandag 26 maart 2018 tot en met donderdag 29 maart 2018.
Vrijdag 30 maart 2018 is het goede vrijdag en is de school gesloten.
• We gaan het circusproject definitief maken. Maandag 26 maart staat in het teken van
het oefenen en trainen. Dinsdag 27 maart is ‘s middags de generale repetitie en ‘s
avonds de voorstelling voor de ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. We moeten nog op
zoek naar een geschikte zaal. Dyane gaat diverse offertes opvragen.
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8. Ontwikkelingen en nieuws
• De Krullevaar heeft een nieuw software programma voor de begroting, dat is even
wennen. In januari 2018 zal de begroting klaar zijn.
• In het teken van de gezonde school zijn de fruitdagen op dinsdag en donderdag.
• We zijn opnieuw ingeloot voor schoolfruit. Dit start in november en dan krijgen de
kinderen weer diverse soorten fruit aangeboden.
• De Krullevaar heeft het vignet Gezonde School ontvangen. Hier wordt in de Krulinfo
aandacht aan besteed.
• Er is nog geen datum voor een voorlichtingsavond over het project de gezonde school.
• Supernova heeft geen gezamenlijke pauzes meer met de Krullevaar. Dit zorgt voor meer
rust. De sfeer is prettiger tussen de beide scholen. Els vult aan dat er een nieuwe
directeur is aangesteld bij Supernova, waar inmiddels ook al gesprekken mee zijn
geweest. Haar naam is Marja Heerdink. Er zijn het afgelopen jaar 15 kinderen van de
Krullevaar naar Supernova gegaan. De MR geeft aan dat ze de indruk hebben dat niet
iedereen is overgestapt vanuit de overtuiging dat dit type onderwijs beter bij het kind
past. Dit punt van zorg heeft de aandacht van de directies.
• Els vertelt dat er overleggen zijn met alle scholen in Stadshagen over de toekomst.
• Marjon vertelt dat haar kinderen op de BSO wel tegen wat praktische zaken aanlopen,
omdat ook de kinderen van Supernova gebruiken maken van dezelfde BSO. De kinderen
van Supernova hebben een tablet om bijvoorbeeld hun huiswerk op te maken, maar
nemen deze ook mee naar de BSO. Dit is voor de kinderen van de Krullevaar niet leuk,
omdat ze vaak niet mee mogen kijken. De leidsters van de BSO hebben daar regels voor
gemaakt.
• Marjon vraagt of in alle klassen de luizencontrole plaatsvindt. Dit wordt bevestigd.
• Er zijn op dit moment geen klassenouders meer, maar het is wel wenselijk om dit weer
op te pakken. Ook voor de leerkrachten werkt het prettig met een klassenouder,
bijvoorbeeld omdat deze ouder kan communiceren met de rest van de ouders via een
groepsapp en ouders kan mobiliseren wanneer er hulp nodig is de klas. Afgesproken
wordt dat het team klassenouders gaat werven, bijvoorbeeld via een oproep via
klasbord of het digitale bord bij de ingang van de school.
• Marjon heeft een schoonmaakbrief opgesteld. Els geeft aan dat de huidige
schoonmakers beter werk leveren dan de vorigen. Daardoor is 2 keer per jaar
schoonmaken met ouders voldoende. Het voorstel is om in januari 2018 een avond te
plannen en in juni 2018. Marjon past de brief aan met twee nieuwe data.
9. Rondvraag
Marjon vraagt de PMR leden om een stukje aan te leveren voor de website (t.b.v.
voorstelrondje MR leden).
Actiepunten
Nr. Actiepunt
1
Offerte opvragen zalen
2
Aanschaffen koptelefoons
3
20 jarig jubileum
4
Nieuwe poging toegang MR rekening
5
Afstemmen Rieky groep 6 en 8
6
Jaarverslag afmaken en uitnodiging
7
Klassenouders werven
8
Schoonmaakbrief aanpassen
9
Aanleveren tekst website

Wie
Dyane
Marjon
Allemaal
OMR
Els
Marjon
PMR
Marjon
PMR

Opgevoerd Deadline
20170928
20170928
20170928
20170928
20170928
20170928
20170928
20170928
20170928
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