PCBS De Zonnewijzer – MR notulen d.d. 18 januari 2018
Aanwezig vanuit de MR:
Lianne, Marianne, Chantal, Reinout (voorzitter), Eric en Jacco (secretaris)
Aanwezig namens het bestuur van De Zonnewijzer:
Ruud (gedeeltelijk)
Afwezig: Geke
1. Opening
Reinout opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en actielijst MR
De notulen van de vergadering van 20 november 2017 worden vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen met elkaar. Er wordt besloten i.p.v. een MR boekje een MR
flyer te maken. De mogelijkheid om dit met de OR gezamenlijk te doen wordt nog bekeken.
Website beheer loopt o.a. via Nick Vermeer. Jacco stuurt de eerdere notulen van de MR
vergaderingen naar Nick voor publicatie op de website.
De bijgewerkte, actuele actielijst is separaat bijgevoegd.
3. Vanuit Ruud:
a. Toelichting op de personele wijzigingen bij de groepen 6
Ruud geeft een toelichting op de wisseling van leerkrachten in groep 6. Reden voor de
wisseling is langdurige afwezigheid wegens ziekte. Er is een, wat de MR betreft, goede
oplossing gevonden met reeds bij De Zonnewijzer betrokken leerkrachten.
b. Stand van zaken huisvesting groep 7 in schooljaar 2018-2019.
Voorstel Ruud: 3 groepen op de Zonneplantage
Ruud heeft een paar keer hiervoor gebeld met de directeur van de Plantage. Op dit
moment lijken er mogelijkheden te zijn om met 3 groepen 7 naar de Zonneplantage te
gaan echter eind maart is pas e.e.a. definitief bekend. Ruud houdt de MR op de hoogte
hieromtrent.
c. Grasveldje naast school (modderpoel)
Door de leerlingenraad is er een verzoek gedaan aan de gemeente om het trapveldje op
te knappen en er mogelijk kunstgras van te maken. Ook Ruud heeft een paar keer
contact gehad. Inmiddels heeft Jacco contact opgenomen met Dennis Wildenbeest van
de gemeente Houten om een afspraak te maken om de mogelijkheden te bespreken.
d. Reacties sponsorbrief
Op de oproep in de Zoninfo is geen enkele reactie binnen gekomen.
Er worden wat mogelijkheden met elkaar besproken. Duidelijk is dat het een lastig
onderwerp is en blijft.

Chantal geeft aan dat op basisschool de Nieuwe Wiel in Lopik een ruilhandel is opgezet
om zo extra geld te verwerven. Chantal zal navragen hoe dit is georganiseerd.
Qua budget is er in 2018 circa € 12.000,- begroot voor touchscreens. In de begroting van
2019 staat de aanschaf van nieuwe Chromebooks (ca. € 300,- per stuk) op de planning.
Een en ander is afhankelijk van de totale begroting voor 2019.
4. Vergadering met MR-leden van andere Fluenta scholen op 31 januari
Reinout geeft aan bij deze vergadering op 31 januari aanwezig te zijn. Het betreft hier een
vergadering met andere Fluenta scholen uit Houten.
5. Stand van zaken Parro app
De introductie van de Parro app is besproken in het team. De meningen in het team
verschillen. Het idee is om de school app volgend schooljaar in één keer te introduceren. MSI
en klasbord komen dan te vervallen en kunnen worden opgezegd. Chantal gaat aan Ruud
voorstellen om Parnassys de app te laten presenteren aan het team.
6. Actiepunten uit MR-jaarkalender uit het jaarplan
Eric en Reinout stellen het jaarplan 2017-2018 op.
Voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 nader bepalen hoe het jaarplan er komt uit te zien.
7. Speerpunten voor de komende periode (ideeën/brainstormen)
• Sponsoring Chromebooks
Er is een totaaloverzicht benodigd welke Chromebooks er nu zijn, hoe oud ze zijn en
wanneer ze vervangen moeten worden. Naast de vraag hoe nu verder met de
sponsoring hiervoor komt de vraag naar voren wat het ICT beleid op school
hieromtrent is. Er zijn bijv. ook Ipads in de kleuterklassen en vaste pc’s op school
beschikbaar. Wat is het ICT beleid, wat wordt er gekocht, hoe gaat de
doorontwikkeling van kleuters (Ipads) naar de hogere klassen waar Chromebook en
vaste pc’s worden gebruikt etc.
Besloten wordt het ICT beleid en de inrichting hiervan als speerpunt komende
periode op te nemen.
•

Ouderbetrokkenheid
Ruud geeft aan eigenlijk verder te willen gaan dan Ouderbetrokkenheid 3.0.
Ruud denkt er over om een cursus/studie te gaan volgen om de Ouderbetrokkenheid
nader en/of anders in te vullen. Gedacht wordt aan educatief partnerschap, het ‘op
maat bedienen’ van ouders. Een verdere verdieping van de reeds bestaande
klankbordgroep met de ouders. Op 31 januari is er een avond gepland met alle
klassenouders waarbij afspraken (wat doet bijv. een klassenouder e.d.) zullen worden
geformaliseerd. Het idee wordt geopperd om aan het begin van het jaar net als een
klassenouder ook in iedere klas een afgevaardigde van de Klankbordgroep te kiezen.

Het is de bedoeling dit via de MR te laten lopen waarbij de afgevaardigden per klas
als een soort ‘adviesorgaan’ voor de MR kunnen dienen.
8. Vaste agendapunten:
a. Terugkoppeling OR
Geen nadere informatie.
b. Zoninfo: afspraken over kopij voor eerstvolgende maanden.
Reinout en Eric maken kopij voor de komende Zoninfo en sturen deze door.
9. WVTTK en rondvraag
Geen verdere punten.
10. Sluiting

Vergaderdata MR schooljaar 2017-2018:
o 15 maart 2018 – 19.30 uur
o 7 mei 2018 – 19.30 uur
o 18 juni 2018 – 19.30 uur

