Notulen MR vergadering woensdag 22 november 2017
Aanwezig: Irina, Merel, Saskia, Kirstin, Arend, Bas, Marieke
Kascommissie: Sander en Rianne.
1 + 2 Welkom en kascommissie
Welkom aan de kascommissie, Sander en Rianne. Zij hebben de kas gecontroleerd van het jaar 2015-2016.
Deze zag er goed uit op een aantal punten na.
Er waren een aantal op en aanmerkingen.
• De vrijwilligersvergoeding van 1.500,-- euro.
Deze mag 1x uitbetaald worden en daar vallen alle kosten onder die de persoon in kwestie ontvangt, dus
zowel TSO vergoeding als administratie vergoeding. De school moet de overige kosten die uitbetaald
worden opgeven bij de belasting. Dit gebeurd nu niet en zal zsm gecorrigeerd worden.
Er zal een gesprek gepland worden met de persoon in kwestie en de procedure zal aangepast worden zodat er
niet meer dan 1.500,-- euro in totaal uitbetaald wordt vanaf januari 2018.
•

Er is een kleine overschrijding naar overblijfouders toe. De vergoeding bedraagt nu 7,50 euro per
ouder maar mag 4,50 euro per ouder zijn.

Verder een aantal andere op en aanmerkingen tav financien.
•

Doordat we een nieuw rekeningnummer hebben, zijn de machtigingen om TSO en activiteiten
bijdrage te incasseren weg. Deze incasso’s zijn op te vragen bij de bank en moeten opnieuw
ingevoerd worden. Voor nu wordt er tijdelijk gebruik gemaakt van Tikkie.

•

De bonnetjes van de leerkrachten worden vanaf dit schooljaar bijgehouden in een excel bestand.

Via de MR-mail is ons een vrijblijvend aanbod gedaan voor een informatie presentatie van het zorgeloos
innen van de ouderbijdrage. We gaan de mogelijkheden onderzoeken en komen hierop terug.
4. Vragen van/aan de GMR
Vanuit de MR was niemand in de gelegenhied om naar de GMR/MR bijeenkomst te gaan. Er is nog geen
terugkoppeling gegeven. De voorzitter vraagt na.
Er wordt gekeken of het medicijnprotocol digitaal kan.
Is er een medicijnprotocol? Wat is het protocol bij de GMR? Er zal navraag gedaan worden aan het team
over medicijngebruik van kinderen. Waar ligt de grens voor een leerkracht?
Marieke doet navraag in het team.
Een handig website gevonden door Saskia is: http://ziezon.nl/leerkrachtendocenten/medicijngebruik-enmedische-handelingen-op-school/
Makkelijk is dat er stickers op het aanwezig/afwezig bord van de leerkrachten geplakt worden met wie er
BHV’er is. Zo is gelijk duidelijk wie BHV’er is en of deze aanwezig is.
Kirstin: Een verklaring van ouders is verplicht bij een medische handeling of medicijngebruik. Ze zal
Lydeke en Sandra vragen naar het protocol te kijken.
5. Huisvesting
Zoals het er nu naar uitziet hebben we volgend schooljaar maar 2 kleutergroepen, daarna weer 3
kleutergroepen, maar 1 groep 3 enzovoorts. Dat is niet wenselijk als school. Ben en Petra van Salomo
hebben een gesprek gehad met Kirstin en er is een go voor een extra lokaal.
Er wordt nu onderzocht welke opties er zijn.
Kirstin heeft samen met Merel gekeken naar de opties. Hier komt nog meer informatie over.
Er kunnen nu ouders gebeld worden van de wachtlijst voor een extra kleutergroep volgend schooljaar.

6. Onderhoud
Planning onderhoud.:
2019 Drie toiletblokken vervangen.
2019-2020 Vloeren en schilderwerk. Eventueel keukentjes.
2021 Dubbelglas en het buitenschilderwerk.
Er is een vraag of er al een uitslag van het luchtkwaliteitsonderzoek is geweest? Kirstin vraagt na. Merel
vraagt of de de aanpassing op de ramen in het lokaal van Saskia/Nynke naar voren in de planning kunnen
worden gehaald, deze zijn erg slecht.
Er komen ook sloten voor alle lokalen.
7. Groep 7
Krista kan helaas niet meer voor de klas, ook niet na de kerst. Jennifer stopt na de kerst. Er is dus een
vacature voor 4 dagen in groep 7, 2 dagen groep 7a, 2 dagen groep 7b per 1 januari. De vacatures staan uit
maar er zijn veel nee’s. Er zal een tekst worden gemaakt voor het team om door te sturen binnen eigen
netwerk. De vacature is met uitzicht op vast voor 2 dagen.
8. Verlichting plein
Salomo maakt een plan voor de verlichting. En draagt zorg voor de uitvoering.
9. Inhoudelijke ouderavond
Er is eigenlijk weinig tot geen input gekomen voor de inhoudelijke ouderavond. De vraag is of het nog nodig
is om een inhoudelijke ouderavond te organiseren. Is er voldoende interesse op school? Er is besloten om dit
jaar geen inhoudelijke ouderavond te organiseren. Dit zal gecommuniceerd worden naar ouders. Volgend
jaar peilen we weer of er behoefte is.
10. Van activiteitencommissie naar Ouderraad
Een andere organisatiestructuur op de Nicolaas Beetsschool? Waarom is er geen Ouderraad? Een groep
ouders die alle activiteiten voor de klassen en de school organiseren en het geld beheren.
Bijvoorbeeld:
Van alle groepen zit er 1 ouder in de Ouderraad. Er is een voorzitter, een notulist en een penningmeester. Zij
vergaderen af en toe en kijken bijvoorbeeld of er een goede verdeling is in uitjes voor de onderbouw en
bovenbouw, organiseren het schoolreisje, onderhouden de ouderbijdrage en het kostenplaatje ervan, worden
gekozen met verkiezingen.
Het voordeel is: je hebt een sneller een aanspreekpunt en er komt een inhoudelijke ouderavond vanuit de
ouders. Zoals bijvoorbeeld een avond met een diapresentatie uit alle groepen.
Nadeel: het is wel een hele omslag om dit idee te realiseren en de meeste leden zitten er voor 3 jaar in.
Bas gaat op zoek naar een voorbeeld draaiboek en Marieke peilt bij het team of er animo is.
11. Stavaza: onze map
De map is terecht en Merel leest de informatie door.
Rondvraag:
Marieke: Vader Rembert Oldenboom gaf aan of iedereen nog wist dat alle leerlingen van de Beets goedkoper
office kunnen aanschaffen via schoolspot.nl. Herhaling in de weekbrief.
Merel: Er ging een vraag rond bij ouders op het plein over de methode Engels. Of deze aansluit bij het VO
Engels huiswerk op de basisschool is niet per se nodig van het VO, maar het traint de leerlingen wel om thuis
woordjes te leren. Het VO geeft wel aan dat Engels goed gescoord wordt door leerlingen van de Nicolaas
Beetsschool.

Actie

Wie

Naam Merel veranderen op de site, er staat nog Philip.

Kirstin

Notulen op de site zetten

Kirstin

Gesprek over de vrijwilligersvergoeding

Kirstin en Irina

Mailtje naar Zorgeloos ouderbijdrage innen

Marieke

Uitzoeken wat de bevindingen zijn van scholen die al
gebruik maken van zorgeloos ouderbijdrage innen.

Merel

Navragen verslag GMR / MR meeting aan Leonie

Irina

Vraag aan het team, wat vinden ze de grens mbt
medicijngebruik bij kinderen.

Marieke

Is er een medicijnprotocol bij de GMR?

Irina / Leonie

Protocol laten lezen door Lydeke en Sandra

Kirstin

Vragen BHV stickers namenbord leerkrachten

Marieke / Angenita

Uitslag onderzoek luchtkwaliteitsonderzoek

Kirstin

Vervanging ramen lokaal Saskia/Nynke naar voren halen

Kirstin

Tekst vacature doorsturen aan team

Kirstin

Inhoudelijke ouderavond gaat niet door vanwege te
Kirstin
weinig input vanuit ouders. In de weekbrief. Volgend jaar
peilen we weer.
Draaiboek reglement ouderraad

Bas

Wat vindt het team van een ouderraad?

Marieke

In de weekbrief: leerlingen van de Nicolaas Beetsschool
kunnen goedkoper Office aanschaffen via schoolspot.nl

Kirstin

