PCBS De Zonnewijzer – MR notulen d.d. 16 mei 2018
Aanwezig vanuit de MR:
Geke, Lianne, Chantal, Reinout (voorzitter), Eric en Jacco (secretaris)
Aanwezig namens het bestuur van De Zonnewijzer: Ruud
Afwezig: Marianne (zwangerschapsverlof)
1. Opening
Reinout opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en actielijst MR
Reinout merkt op dat in de notulen van 15 maart jl. bij punt 7 moet worden aangevuld dat
Reinout, namens de MR, de kascontrole goedkeurt.
De notulen van de vergadering van 15 maart 2018 worden hierna vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen met elkaar.
3. Terugkoppeling klankbordgroep bijeenkomst 17 april 2018
Eric en Marianne hebben deze klankbordgroep avond bijgewoond als afvaardiging vanuit de
MR. De MR kan de klankbordgroep (KBG) inzetten als instrument voor overleg met elkaar en
met de directie. De uitnodiging voor de KBG gaat vanaf volgend schooljaar vanuit de MR.
Er worden 2 data geprikt en vastgelegd in de jaarplanner.
Tijdens de eerste informatieavond van het schooljaar zal er aan de ouders worden gevraagd
wie er klassenouder wil zijn en tevens wie er als afvaardiging van de klas in de KBG wil.
De Zoninfo wordt gebruikt als belangrijkste informatiebron voor de ouders.
Ouders willen de ontwikkeling van hun kind gedurende het schooljaar weten. Er zijn
momenteel 2 rapportmomenten. Ideeën hoe dit, mogelijk anders, in te vullen is zijn
besproken tijdens de klankbordgroep.
Hoe breng je ouders meer met elkaar in contact?
Er zijn diverse jaarlijkse feesten/bijeenkomsten die bij uitstek hiervoor geschikt zijn.
Er zijn ook klassen waarbij enkele ouders uit de klas een avond of middag organiseren
(buiten schooltijd om) om elkaar beter te leren kennen. Een idee is om dit als optie aan het
begin van het schooljaar tijdens de informatie avond onder de aandacht te brengen bij de
ouders.
4. Stand van zaken en/of ter bespreking
Lianne en Saskia hebben geïnventariseerd wat de wensen van de leerkrachten zijn hebben
dit geprobeerd zoveel als mogelijk in te willigen. Hieruit is een eerste, voorlopig,
formatieplaatje gekomen. Het is dit jaar een flinke puzzel omdat er 6 à 7 leerkrachten in de
mobiliteit zitten. Zodra het kan zal het formatieplaatje met de MR worden gedeeld.
De MR is akkoord met planning van de vakantiedagen voor schooljaar 2018-2019.

De planning van de studiedagen voor schooljaar 2018-2019 is aan het team verstrekt.
Reactie (wel of geen instemming) vanuit de personeelsgeleding volgt z.s.m.
De schoolgids voor schooljaar 2018-2019 is opgesteld. Indien er nog inhoudelijke wijzigingen
gewenst zijn kan dit tot uiterlijk eind week 20 worden doorgegeven.
Het aan- en aftreedschema van de personeelsgeleding in de MR wordt besproken. Voor het
komende schooljaar lijkt het erop dat er geen aftredende leden zijn. Chantal en Lianne
blijven in de MR. Marianne (nu met zwagerschapsverlof) zal worden gevraagd of zij ook
volgend jaar in de MR blijft.
5. Extra budget vanuit overheid

Het toekennen van extra budget vanuit de overheid (ca. € 60.000,-) is besproken in het
team. Er is geïnventariseerd, op basis van alle te verrichten activiteiten, waar de meeste
behoefte aan is. Conclusie is dat er behoefte is aan de inzet van een onderwijsassistent.
Er worden 2 vacatures uitgezet voor in totaal 1,6 fte.
Conciërge Arthur gaat met pensioen. Ruud spreekt namens de directie de wens uit een
vacature voor nieuwe conciërge uit te schrijven voor 0,5 fte. De personeelsgeleding van de
MR is hiermee akkoord en zal dit officieel bevestigen op de betreffende formulieren
hiervoor.
6. Speerpunten
• Stand van zaken Parro app
De Parro app kan 2 maanden gratis worden uitgeprobeerd en kan mogelijk per nieuw
schooljaar 2018-2019 worden ingezet, Ruud gaat hier achteraan. Chantal vraagt de
mogelijkheden na voor een testgroep (voor bijvoorbeeld de MR leden) om de Parro app te
proberen.
• Ouderbetrokkenheid
Zie punt 3.
7. Vaste agendapunten
a. Terugkoppeling OR
Geen nadere informatie, Lianne vraagt na.
b. Zoninfo: afspraken over kopij voor eerstvolgende maanden.
Eric maakt kopij voor de komende Zoninfo van vrijdag 18-05 en stuurt deze door.
8. WVTTK en rondvraag
Geke vraagt naar de status van het trapveldje. Jacco licht dit kort toe (zie ook notulen van 15
maart 2018). Lianne zal overleggen met OR inzake mogelijkheden van (financiële)
ondersteuning vanuit OR.
Geen verdere punten.

9. Sluiting

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

