Notulen MR-vergadering 17 januari 2018
Aanwezig: Irina (vz) Saskia, Merel, Marieke, Arend, Bas (not.), Leonie (GMR) en Kirstin (dir.)
1. Irina heet alle aanwezigen welkom.
2. De notulen van 4-10-2017 worden besproken. N.a.v. deze notulen het verzoek om te
bespreken binnen het team of groep 7 op dinsdag wel of niet rechtstreeks naar huis
mag. Momenteel is er geen toezicht bij de kleedkamers.
De notulen van 22-11-2017 worden besproken. Hier geen opmerkingen.
3. A. incasso TSO: De eerste stappen zijn gezet. Angenita neemt het innen van de
gelden met ingang van nieuwe schooljaar over. Voorstel is om het uitbetalen van
ouders en teamleden, het aanschaffen van materiaal en het maken van roosters bij
de TSO-coördinator te laten.
Playground gaat ondersteuning geven aan de ouders die pleindienst draaien. Les
Petits is er blij mee. Wij denken dat dit belangrijk is om het klimaat te veranderen. We
krijgen nu signalen dat kinderen zich niet altijd veilig voelen op het plein.
B. ouderbijdrage: Er zijn verschillende geplande en ongeplande gesprekken met de
AC-coördinator gevoerd over de vrijwilligersvergoeding. Lastige gesprekken, maar de
MR blijft op het standpunt staan dat de wettelijke regels door ons nageleefd moeten
worden.
C. Er ligt een voorstel om van een AC te komen tot een oudercommissie. Deze
oudercommissie bestaat uit ouders die sturing willen geven aan de activiteiten en
festiviteiten van de school. We hopen dat hiermee de betrokkenheid en participatie
van ouders vergroot zal worden. Belangrijk is dat er een goed en helder reglement
voor deze oudercommissie komt. Marieke, Irina en Bas houden zich hier mee bezig.
De penningmeester van de oudercommissie beheert de ouderbijdrage van de ouders.
Onderzocht wordt of via MSI rekeningen verstuurd kunnen worden. De
oudercommissie wordt in mei samengesteld en start in augustus 2018. Belangrijk is
om eerst gesprek met AC te houden.
Wij willen graag volgend jaar weer boeken voor groep 3 als Sintcadeau. Voorstel is
om groep 5 mee te laten doen in het verhaal voor de middenbouw. Het Sintbudget
moet verhoogd worden, zodat ook de bovenbouw hiervan meegeniet.
4. Vragen van/aan GMR:
– Gesproken over data-lekken.
– AVG: Belangrijk om nieuwe regelgeving (mei 2018) goed in de gaten te houden.
Lydeke en Joost zijn Dotcom aan het omwerken om aan de eisen te voldoen. Saskia
volgt beroepshalve een cursus.
– CO2 meting. Dit loopt via Petra. Communicatie hierover volgt nog. Met name lokaal
van groep 3 is belangrijk om te meten.
– De Wadden krijgt in voorjaar 2018 op plat dak een extra isolatielaag ivm warmte.
Het moet namelijk voldoen aan bandbreedte gevoelstemperatuur.
– Vraag vanuit het team: wat gaat Salomo doen met de gelden die niet aan stakende
personeelsleden zijn uitbetaald, maar die wel vanuit het ministerie zijn ontvangen?
5. Huisvesting:
Salomo garandeert 1 extra lokaal. De gemeente Heemstede is op de vingers getikt.
Er is een grote unit toegewezen bij de Voorwegschool. De ruimte die we nodig
hebben is voor langere periode nodig. Eigenlijk nu al en ook zeker voor de toekomst.
Het gebodene blijft een tijdelijke oplossing. Er wordt een schouw van het pand
uitgevoerd, zodat duidelijk wordt hoe lang het nog bruikbaar is. Momenteel is de
gemeente Heemstede bezig met een integraal huisvestingsplan op te (laten) stellen.
Onze voorkeur heeft nog steeds dat Casca neer de Voorwegschool gaat. In de
Voorwegunit zit overigens nu Les Petits. Merel gaat Kirstin ondersteunen met actie
richting de gemeente.
6. Onderhoud:
Alle lokalen krijgen de mogelijkheid om afgesloten te worden.
In het kantoor van Lydeke wordt dubbel glas aangebracht.

7. Communicatie:
Het is belangrijk dat de communicatie naar ouders zuiver blijft. Voordat iets naar
buiten gaat, is het goed om eerst met elkaar over tekst te sparren. De MR besluit de
notulen na goedkeuring op de website te zetten.
8. Medicijnprotocol:
Zie notitie Wet Beroep Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
Ons voorstel: Geen BIG-handelingen uitvoeren. In het schoolplan verwijzen naar
eigen plan medicijnen. Marieke koppelt dit naar het team terug.
9. Van activiteitencommissie naar oudercommissie. (zie ook punt 3C)
Wij verwachten straks van de oudercommissie een bredere inzet van ouders, zodat
er volop van de verschillende talenten gebruik gemaakt kan worden. Op de studiedag
van 14 februari zal het team hierover geïnformeerd worden.
10. Onze map:
Op de agenda voor de volgende vergadering het jaarplan MR 2017-2018
11. Rondvraag en afsluiting
Vraag vanuit het team om als vervolg op de sponsorloop gedurende 3 jaar een kind
te sponsoren voor €33,= per maand. Dit geld is reeds via de afgelopen sponsorloop
bijeen gebracht. De groepen 4, 5 en 6 krijgen een sponsorkind, zodat zij de komende
jaren kunnen corresponderen en ook zien wat het gevolg is van hun actie.
Er zijn ouders die kritiek hebben geuit op het in hun ogen verplichtende karakter van
deze actie, de onbekendheid van de organisatie en het feit dat de sponsorloop onder
schooltijd georganiseerd werd. Voorstel is om 1 x per jaar een actie voor een goed
doel te organiseren.
Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering

