Agenda MR-vergadering 08-11-2021
Aanvang: 19:15 uur en MR/OR vanaf 20:00
1.

Klankbordgroep/ voorstelbericht

Voorkeur om een klankbordgroep te starten zonder directie. Dit is laagdrempeliger en voelt
anoniemer.
Pilot: Wenselijk dat van elke klas minimaal 1 of 2 personen zich opgeven. We denken aan
ongeveer 3x per jaar, voorafgaand aan MR vergadering van 19.00 tot 20.00.
Er moet hiervoor wel agenda zijn, vanuit ouders zelf of vanuit directie aangegeven.
Gaat niet om individuele kwesties, maar klas en schoolbreed.
Geen bevoegdheid, instemmings- en adviesrecht. Minimaal 4 ouders zijn nodig om deze groep
op te starten.
Vanaf hier sluit de OR en de directie aan.
1. Opening vergadering door voorzitter
2. Agendapunten vergadering bespreken
•

Ouderbijdrage voorstel E15,-. Schoolreisbijdrage max. E25,- Eenmalig voor komend
schooljaar.
Normaal gesproken is de schoolreisbijdrage E25,-

•

De OR heeft op dit moment geen bestuur. Er zijn wel 3 nieuwe leden geworven, maar
willen deze een bestuursfunctie overnemen?
OR is nu een slapende vereniging, die hoopt op nieuwe bestuursleden. Er zitten
momenteel 9 mensen in de OR. OR staat wel nog ingeschreven bij kamer van
koophandel.
Wat gebeurt er als geen bestuur is? Kunnen activiteiten niet doorgaan? Moet je dit
hardop uitspreken om mensen de ernst in te laten zien.
Belangrijk is dat de kinderen er niet onder lijden. Toch belangrijk om eventuele
consequenties naar ouders duidelijk te maken, bv geen sinterklaasbezoek, geen
kerstactiviteit. Zo is er bijvoorbeeld nu geen chocolade-actie van Rousseau.
TIP: wat houdt elke taak in (voorzitter, penningmeester, secretaris)
Mensen specifiek benaderen werkt vaak het beste.
Is het een optie om gepensioneerde opa’s van een kind voorzitter te laten zijn, mag dit?
CONCREET voor werven bestuursleden:
tot januari: mensen persoonlijk benaderen, op oudergesprekken, flyer meegeven,

Vlog maken: gesprekje van kinderen bij elkaar die samen hebben over allerlei activiteiten
op school. Wat gaan we doen met allerlei activiteiten, gaan die nog wel door?
Kirsten doet gesprekje met kinderen van leerlingenraad om situatie uit te leggen en
samen iets leuks te bedenken.
NB
Gelukkig werd enkele weken na deze vergadering duidelijk dat de OR nieuwe
bestuursleden heeft gevonden.
•

Verkeerssituatie blijft probleem.
Hoe krijg je de verkeersstroom sneller?
Afina heeft contact gehad met gemeente. Gesprek gehad en ze zouden er verder naar
kijken. Anders neemt ze weer contact op, aanhouder wint.

•

OR heeft geen leerkrachten meer erbij. Ze kunnen wel een sleutel krijgen en kunnen in
school vergaderen.

3. Notulen vorige keer doornemen
Notulen zijn goed gekeurd. Geen op – of aanmerkingen
4. Verkeerssituatie rondom de school

Zie bovenstaande notulen
Doel klankbordgroep: ouderbetrokkenheid vergroten. Om
Afina en Suzanne sluiten niet aan, laagdrempeliger
Pilot, proberen, laten we kijken hoe het loopt, aanpassen kan.
5. Besluiten en actielijst
Beluit ouderbijdrage aanvullen
6. WVTTK

Bij de Heeg opent een Bike-park. Eigenaar heeft aangeboden om Pilot om gratis
verkeerslessen op school aan te bieden. Verkeersveiligheid nemen zij voor hun rekening.
Eigenaar mag contact opnemen met Afina.
7. Afsluiting

BESLUITEN MR
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Ouderbijdrage
en bijdrage
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2.

Eenmalige
verlaging
ouderbijdrage

3.

Werkdruk
verlagende
middelen

Het voorstel van de OR is om de vrijwillige
ouderbijdrage vast te stellen op €25,00 (naast de
maximale bijdrage van €15,00 voor het schoolreisje).
De MR gaat hiermee akkoord.
Aangezien het schoolreisje van het schooljaar 2019 –
2020 is komen te vervallen i.v.m. de Corona-crisis, zal
het reeds betaalde schoolreisbedrag per leerling
gereserveerd worden voor het schoolreisje van 20202021. Het reeds betaalde bedrag wordt in mindering
gebracht op de te betalen schoolreisbijdrage 20202021.
De reeds betaalde bijdrage voor het schoolreisje 20192020 van groep 8 wordt, indien mogelijk gebruikt voor
de afsluiting van groep 8 en anders wordt deze
teruggestort aan de ouders.
Hier gaat de MR mee akkoord.
Het voorstel is om het bedrag naar beneden bij te
stellen van €25,00 naar
€ 15,00 voor één jaar.
De MR gaat hiermee akkoord.
Het komende schooljaar zal niet het volledige budget
gebruikt worden, omdat er reserves zijn.
Personeelsgeleding heeft akkoord gegeven om een
onderwijsassistent aan het team toe te voegen n.a.v.
de werkdruk verlagende middelen.
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Actielijst MR
Actie
Veilig naar school komen (verkeer op
de Rijksweg en brigadiers)
Middels een
klankbordgroep/klassenouder
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