PCBS De Zonnewijzer – MR notulen d.d. 18 juni 2018
Aanwezig vanuit de MR:
Geke, Lianne, Reinout (voorzitter), Eric en Jacco (secretaris)
Aanwezig namens het bestuur van De Zonnewijzer: Ruud
Afwezig: Chantal (ziek), Marianne (zwangerschapsverlof)
1. Opening
Reinout opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en actielijst MR
De notulen van de vergadering van 16 mei 2018 worden vastgesteld.
3. Formatieplaatje
Het formatieplaatje wordt toegelicht door Ruud, het was dit jaar een behoorlijke opgave
maar het formatieplaatje is rond. De personeelsgeleding van de MR stemt in met het
formatieplaatje.
4. Vacatures onderwijsassistent/conciërge
Er zijn 2 onderwijsassistenten aangenomen voor in totaal 1,6 fte. Gesprekken voor een
nieuwe conciërge lopen. Er hebben zich 46 kandidaten aangemeld voor de functie van
conciërge. Er gaan 2 personen ‘proefdraaien’ waarna z.s.m. een keuze zal worden gemaakt.
5. Begroting OR

De begroting van de OR wordt besproken. Er worden een aantal budgetten samengevoegd
(nr. 3, 13, 16 en 17). De oudergeleding van de MR stemt in met de begroting.
6. Stand van zaken trapveldje, terugkoppeling gesprek met OR (Reinout)
Het standpunt van de gemeente Houten is duidelijk en in de vorige vergadering uitvoerig
besproken. In de vorige MR vergadering werd het idee geopperd om mogelijk een gedeelte
van het financiële overschot op de OR begroting te gebruiken voor de realisatie van het
trapveldje. Reinout heeft getracht dit idee te bespreken met de OR echter dit werd resoluut
verworpen. De MR bespreekt nogmaals deze gedachte en is van mening dat deze
mogelijkheid toch nogmaals onderzocht moet worden en besproken moet worden met de
OR. Er is immers een flink overschot op de begroting en het betreft hier geld van de
gezamenlijke ouders van alle kinderen op school, geld wat mogelijk op deze manier concreet
ingezet kan worden ten goede van de leerlingen.
Ruud vraagt na bij Mieke of het trapveldje een belangrijk punt is vanuit de leerlingenraad en
koppelt dit terug aan de MR.

7. Speerpunten
• Stand van zaken Parro app
Chantal is contactpersoon en kartrekker hierin maar is afwezig. Het gebruik van Parnassys
wordt voor het schooljaar 2018-2019 uitgebreid. Ruud vraagt bij Chantal na inzake de status
van de pilot/probeergroep van de Parro app.
• Ouderbetrokkenheid
De 2 data van de klankbordgroep avonden voor het schooljaar 2018-2019 zijn bepaald en
worden opgenomen op de jaarplanner. Bij de startavond van het nieuwe schooljaar zal in
elke klas worden gevraagd wie afgevaardigde wil zijn voor deze 2 klankbordgroep avonden.

8. Vaste agendapunten
a. Terugkoppeling OR
Trapveldje is dus niet besproken, moet alsnog gebeuren.
b. Zoninfo
Reinout maakt kopij voor de komende Zoninfo en stuurt deze door.
9. WVTTK en rondvraag
Chantal gaat De Zonnewijzer verlaten. Er dient een vervanger voor haar in de MR te komen
namens de personeelsgeleding. Lianne en Marianne blijven in de MR.
Geke vraagt aan Ruud naar de status van de sponsorbrief en aanschaf Chromebooks. Ruud
geeft aan dat er 90 stuks nieuwe Chromebooks zijn besteld waarvan er 10 stuks vanuit het
innovatiefonds worden bekostigd. Ruud heeft het nog niet aangedurfd de sponsorbrief te
versturen.
Geen verdere punten.
10. Sluiting

Volgende vergadering 2018-2019:
o 10 september 2018 – 20.00 uur

