PCBS De Zonnewijzer – MR notulen d.d. 5 november 2018
Aanwezig vanuit de MR:
Lianne, Marianne, Inge, Geke, Reinout (voorzitter), Eric en Jacco (secretaris)
Afwezig: Ruud
1. Opening
Reinout opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen MR
De notulen van de vergadering van 10 september 2018 worden vastgesteld.
3. Jaarplan 2018-2019
De schooltelling is geweest en per 1-10-2018 heeft De Zonnewijzer 419 leerlingen.
Het MR Jaarverslag van het jaar 2017 – 2018 zal door Reinout worden gemaakt ter
bespreking in de volgende vergadering (actie).
4. Speerpunten voor het nieuwe schooljaar:
1) Ouderbetrokkenheid
Krijgt verder vorm d.m.v. de klankbordgroep (KBG). Uit elke klas heeft een ouder als
vertegenwoordiger/afgevaardigde plaats genomen in de KBG. Er zijn 2 avonden
gepland in november 2018 en in april 2019. De oudergeleding van de MR zal deze
avonden voorzitten. De eerste klankbordgroep avond is op woensdag 21 november
en zal door Eric worden voorgezeten, Geke zal de notulen verzorgen. De uitnodiging
voor deze avond is inmiddels verzonden. Gevraagd is men verwacht van deze avond
en tevens om 1 tot maximaal 3 onderwerpen aan te dragen ter bespreking. De
onderwerpen moeten vóór 15 november worden doorgegeven waarna de agenda zal
worden bepaald.
2) ICT op school
ICT beleid op school; wat wordt aangeboden, aan wie en voor hoe lang? Hoe is de
overgang/doorloop van onderbouw naar bovenbouw? Welke programmatuur wordt
gebruikt? Inge heeft een inventarisatie gemaakt hiervan en de inzet ICT per groep in
een duidelijk overzicht verwerkt wat tijdens de vergadering wordt besproken. Het
wordt duidelijk dat er in elke groep ICT wordt aangeboden en diverse pakketten
worden gebruikt. Ook is er een doorloop van van onderbouw naar bovenbouw
aanwezig. De vraag is of, en zo ja hoe, we hier verder nog iets mee moeten. Het lijkt
in ieder geval een goed idee om minimaal 1 per jaar het overzicht ICT inzet per groep
te actualiseren.
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3) Parro App
De Parro app wordt getest door leerkracht en ouders in groep 6A. In december 2018
wordt besloten door het team hoe en wat van Parro gebruikt gaat worden vanaf
januari 2019. Schooljaar 2018-2019 wordt een overgangsjaar hiervoor. Status
volgende vergadering bespreken.
5. Trapveldje naast school
De eventuele inzet van een gedeelte van het overschot op de begroting van de OR voor de
realisatie van een trapveldje/speelveldje is nog steeds onderwerp van gesprek.
Inzake het overschot op de begroting van de OR heeft nu ook een ouder vragen gesteld aan
de OR. Er is een mailwisseling hierover geweest tussen OR en de betreffende ouder.
Uiteindelijk is de vraag van de ouder ‘doorgespeeld’ naar de MR aangezien de MR de
begroting van de OR jaarlijks goedkeurt. De MR leden hebben deze mails echter niet
ontvangen. Eric zal de mailbox van de MR nakijken zodat een ieder deze mails voortaan krijgt
doorgestuurd. Het onderwerp en de mailwisseling wordt besproken en besloten wordt dat
Reinout de betreffende ouder een reactie namens de MR zal sturen (actie).
Overleg met de OR is en blijft gewenst over dit onderwerp. Ook de nieuwe leerlingenraad
dient hierin betrokken te worden, wat zijn hun wensen?
6. Vaste agendapunten
a. (algemene) informatie Ruud
De resultaten van het bezoek van de Onderwijsinspectie zijn ontvangen. De Zonnewijzer
heeft een mooi resultaat bereikt: 1x ruim voldoende en 3x goed. Het resultaat zal in het
team worden besproken.
b. Terugkoppeling vanuit de OR
Geen nadere informatie
c. Zoninfo – aanleveren kopij
De volgende Zoninfo is op 26-11. Hierin kunnen de resultaten van de Klankbordgroep
avond van 21-11 worden meegenomen.
7. Praktische zaken MR
a. Vergadering met de OR?
Op hold, nader te bepalen
b. 30 oktober 2018 GMR vergadering
Geen afvaardiging vanuit De Zonnewijzer heen geweest.
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8. WVTTK en rondvraag
Reinout zal data voor de cursusmogelijkheden MR doorgeven t.b.v. Inge en Marianne
(actie).
Notulen MR vergaderingen kunnen worden verzonden naar Elise v/d Kloet, e-mailadres:
elisevanderkloet@gmail.com. Jacco zal de notulen aan haar versturen t.b.v. plaatsing op de
website (actie).
Na de vergadering is er een gezellige borrel met elkaar.

Vergaderschema 2018-2019:
• Maandag 10 december 2018 – 20.00 uur
• Maandag 21 januari 2019 – 20.00 uur
• Maandag 11 maart 2019 – 20.00 uur
• Maandag 15 april 2019 – 20.00 uur
• Maandag 3 juni 2019 – 20.00 uur
• Maandag 8 juli 2018 – 20.00 uur (optioneel)
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