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Opening en vaststellen van de agenda
Goedkeuren MR 4
Harmonisatiewet
Alle ouders die betrokken zijn bij de peuterspeelzaal hebben hier informatie over
gekregen.
De peuterspeelzaal is sinds kort geregistreerd kinderdagverblijf. En voor een KDV
gelden andere regels dan een PSZ. Dit heeft consequenties voor de betalingen,
regelgeving, eisen van de gemeente wat betreft opleidingen, openingstijden,
vergoedingen, etc.
Er moet ook per start nieuw schooljaar een oudercommissie komen voor Tarsientje.
Aanpassen schooltijden.
De MR heeft instemming m.b.t. het aanpassen van de schooltijden.
Het gaat om 15 minuten per week.
Er wordt voor gekozen om dit op de vrijdag in te roosteren. De MR en directie zullen
de ouders hiervan op de hoogte brengen.
De directie zal zorgen voor de achtergrond-informatie.
Audit
Er is nog geen verslag van de audit. Mitchell geeft aan dat het een zinvolle
bijeenkomst was.
Quebble
Er is een app ontwikkeld/in ontwikkeling waarmee de leerkracht met individuele
ouders op een ‘warme manier’ kort contact kan onderhouden in de vorm van een
kattenbelletje of voor het versturen van een foto. Bij wijze van pilot zijn 3
leerkrachten gevraagd hiermee te starten in het schooljaar 2016-2017. De aanbieder
van deze app zal worden uitgenodigd door Bianca voor een overleg met de pilotleerkrachten en MR.
Als we na de pilot besluiten schoolbreed met Quebble te gaan werken dient er een
visie en beleid beschreven te worden.
Formatie
Het bestuur heeft toestemming gegeven om volgend schooljaar met 3 groepen 3 te
starten, in januari kan weer een instroomgroep jongste kleuters gestart worden.
Het aantal beschikbare lokalen is geen probleem.

Vuilcontainers.
De containers voor de ingang van de dependance zijn een doorn in het oog. Er staat
regelmatig vuilnis naast de bakken en ook zijn er vragen over de veiligheid in het
geval van ontruiming.
Er wordt een subsidie aangevraagd (bewonersinitiatief) om goede ideeën te
verzamelen om dit probleem op te lossen. Nelleke vraagt rond bij ouders die ons vanwege hun werk- hierbij van advies kunnen dienen.
Evaluatie TSO
De overblijf lijkt goed geregeld. Bianca heeft regelmatig overleg met de leiding van
de TSO.
Ouders geven aan dat betalen gebruiksvriendelijker moet kunnen.
De beloofde app (bij aanvang al besproken) is nog niet ontwikkeld door DeTafelVan.
ICT
Enkele ouders hebben aangegeven de school bij te willen staan bij het aanbieden
van en denken over computervaardigheden, leren programmeren, e.d.
Deze ouders kunnen het beste contact opnemen met de werkgroep ICT. Nelleke zal
dit doorgeven.
Fijn dat ouders zich hiervoor willen inzetten en meedenken.
GMR
Er is 31 mei een MR-bijeenkomst van de GMR. Het is nog niet bekend wie hier naar
toe zal gaan.
Er is een verkiezing voor nieuwe leden. Omdat de Tarcisius al vertegenwoordigd is,
zal deze verkiezing niet op onze school uitgeschreven worden.
Zichtbaarheid en input
Op de website van school staat geen algemene informatie meer over het werk van
de MR. De verslagen van de vergaderingen staan wel op de site.
Wat kunnen we doen als MR om de zichtbaarheid te vergroten, meer input te
krijgen, ouders de MR makkelijker kunnen vinden?
De MR zal periodiek informatie via de mail gaan versturen: een voorstel, een vraag,
een item. Mitchell maakt een eerste opzet en stuurt dit rond
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