Notulen MR vergadering maandag 1 april 2019
Aanwezig: Natascha, Phia (vervangt Marjoleine ivm verlof), Sabrina (tijdelijk
voorzitter ivm verlof Marjoleine) en Ingrid
1. Welkom door Sabrina
2. Notulen 19 november 2018 wordt goedgekeurd. Inmiddels hebben alle
leerkrachten een eigen werk email adres.
3. Post rouleert; er moet een schoolplan geschreven worden voor augustus
2019. Dit wordt met Marieke opgenomen. Het schoolplan komt de volgende
vergadering op de agenda. MR heeft hierin instemmingsrecht.
4. GMR: Ondanks de vele vergaderingen die Sabina heeft van de GMR is het
wel wenselijk dat ze bijv. 2 x per jaar de MR informeert tijdens een
vergadering. Sinds Sabina deelneemt aan de GMR hebben we veel beter
beeld van wat er speelt bij Stroomm. Tussentijdse terugkoppeling kan via mail.
Ingrid zal dit met Sabina bespreken.
5. Begroting; Marieke was niet aanwezig, komt op de volgende agenda
Thema- avond: te weinig aanmeldingen, is niet doorgegaan. We bespreken
wat hier evt. oorzaken van kunnen zijn. Spreekt het onderwerp ouders niet
aan of zijn er andere redenen? Er lijkt soms wat onvrede onder ouders, maar
we kunnen niet duidelijk achterhalen wat precies. Als ouders ergens mee
zitten staan de leerkrachten en Marieke altijd open voor gesprek. Is Marieke
genoeg zichtbaar voor de ouders? Op dinsdag en donderdag aanwezig.
PR/ll werving: we hebben geen advertentie in de krant gezien? Voor
volgende keer wel wenselijk, zo bereik je een grote groep, ook buiten het
dorp.
Evaluatie kijkochtend 13 februari: De opzet was net als andere jaren goed.
Posters zijn verspreid op de psz en bso. Echter zijn er geen bezoekers
Geweest. 1 gezin was al eerder op bezoek geweest. Ter vergelijking met het
bezoek op de Burght kunnen we concluderen dat er dit jaar weinig nieuwe
aanwas is. Zij hebben alleen bezoek gehad van de 6 ll, waarvan broertjes en
zusjes al op school zitten. Wegens ziekte is de MR vergadering van eind
januari uitgesteld tot 1 april. Dit was overmacht, maar de volgende keer is een
vergadering in januari wel nodig om zaken als PR/kijkochtend goed op de
kaart te zetten.
Schoolkamp: we hebben de resultaten van de enquête niet tot onze
beschikking (heeft Marieke). We horen via de leerkrachten dat het bedrag voor
schoolkamp met € 5,00 is verhoogd, echter zou deze verhoging een tijdelijke
oplossing zijn voor dit jaar? De MR vindt de communicatie rond dit onderwerp
minimaal en zou hierin graag meer duidelijkheid willen naar MR en ouders toe.
Wat is de bedoeling n.a.v. de enquête? Hoeveel ouders hebben er gereageerd
en wat zijn de uitkomsten? De MR vraagt het team om hierin een standpunt te
nemen. Mocht er bijv. voor de optie 2- jaarlijks schoolkamp gekozen worden,
dan moet groep 7 (nu) dit voor het schoolkamp weten. Zij gaan dan wrsch.
met een ander gevoel het schoolkamp in, dan dat er nog een schoolkamp aan
zou komen.
6 Volgende MR vergadering gezien nog belangrijke agendapunten in mei nog
een keer en in juni nog een keer. Deze worden gepland.
Agendapunten:
- vakantierooster

-

verkiezingen MR oudergeleding Sabrina (komt in de nieuwsbrief van 5
april door Natascha, aanmeldingen voor 19 april ivm evt verkiezingen)
begroting
schoolkamp
schoolplan

7 Sabrina sluit de vergadering en bedankt iedereen voor haar aanwezigheid.
We stemmen via de mail de data af voor de volgende vergaderingen.

