PCBS De Zonnewijzer – MR notulen d.d. 15 maart 2018
Aanwezig vanuit de MR:
Lianne, Chantal, Reinout (voorzitter), Eric en Jacco (secretaris)
Afwezig: Geke, Marianne, Ruud
1. Opening
Reinout opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en actielijst MR
De notulen van de vergadering van 15 maart 2018 worden vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen met elkaar. De bijgewerkte, actuele actielijst is separaat
bijgevoegd.
3. Stand van zaken Parro app
Er is een presentatie geweest van de Parro app aan het team. De inschatting van Chantal is
dat circa 2/3 positief reageerde en 1/3 negatief/terughoudend reageerde.
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. Bekeken moet worden of de
klassenouder wellicht kan komen te vervallen omdat veel zaken met de Parro app eenvoudig
te regelen zijn. Het team gaat stemmen om wel of niet de Parro app te gaan gebruiken en
zoja, per wanneer. Wellicht is er nog wat extra uitleg nodig vanuit Parnasys. Tevens moet
worden bepaald wie aanspreekpunt wordt.
4. Stand van zaken grasveldje naast school
Jacco is bij de gemeente geweest en heeft Dennis Wildenbeest gesproken. Conclusie is dat er
veel mogelijk is en de gemeente alle medewerking wil verlenen maar conclusie is ook dat er
altijd een financiële bijdrage vanuit de initiatiefnemer wordt verlangd. Dit om gelijke
aanvragen gelijk te behandelen en omdat er simpelweg teveel trapveldjes in de gemeente
Houten zijn. Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt of dit een wens/speerpunt is
vanuit De Zonnewijzer of niet. Indicatie kosten aanleg kunstgras met hekwerk eromheen:
€ 16.000,- à € 17.000,- Bijdrage gemeente (al dan niet met subsidie) is circa 50%. Gemeente
regelt offertes, uitvoering e.d.
5. Terugkoppeling MR beginnerscursus Eric en Jacco
MR cursus was zeer leerzaam en informatief. Één van de punten die naar voren kwam is om
met de directie een ambitiegesprek te voeren. Met welke onderwerpen moet de MR
rekening houden vanuit de directie? Wat willen we volgend jaar als directie en MR
bespreken? Afstemmen van de wederzijdse speerpunten en deze inplannen.
6. Voortgang (aanpassen) jaarplan
De schoolbegroting is opgevraagd en Eric en Reinout gaan hiermee verder.

7. Financieel verslag vanuit de OR/kascontrole
De kostenstaat wordt besproken met elkaar. Niet iedere leerkracht heeft zijn/haar
klassenbudget al volledig besteed. Lianne heeft collega’s aangemoedigd hetgeen nog te
besteden uit te geven aan bijvoorbeeld culturele uitjes. Reinout keurt namens de MR de
kascontrole goed.
8. Speerpunten
a. Sponsoring
b. Ouderbetrokkenheid
c. ICT beleid
Dit punt is niet besproken en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering
9. 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.
Bij eerste Zoninfo nieuwe jaar mogelijk de MR flyer meesturen
10. WVTTK en rondvraag
Mededelingen door Chantal namens Ruud:
Wat betreft de stakingen en het doel ervan kan Ruud mededelen dat er een extra toezegging
van circa € 66.000,- s vanuit de overheid. In het team zal worden besproken hoe dit extra
geld het beste besteed kan worden, bijvoorbeeld een klassenassistent of eventmanager.
Ten aanzien van de 3 groepen 7 is besloten er 2 bij de Plantage polder onder te brengen en a
groep 7 blijft in De Zonnewijzer. Splitsing en/of roulatie van deze 3 groepen moet nog over
worden besloten.
Geen verdere punten.
11. Sluiting

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

