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Opening
Mark is de nieuw verkozen ouder van de oudergeleding en wordt welkom geheten.
Hij stelt zich voor en spreekt zijn verwachtingen uit: een samenspel tussen school en
ouders, 2-richtingsverkeer, op de hoogte houden, wat vinden ouders belangrijk,
kritisch meedenken, hoe werkt het op de basisschool.
Algemene ouderavond.
De avond bestond uit meerdere onderdelen.
De presentatie van Bazalt over Leren Zichtbaar Maken is door de ouders als
informatief ervaren, helder verhaal. Door het team is het als een te algemeen beeld
ervaren; niet echt toegespitst op onze school.
Een ander onderdeel is de presentatie van de MR en de AC. Het is belangrijk dat de
MR en AC zich aan de ouders presenteren. Volgend jaar de begroting van de AC –
gecontroleerd door de MR- meteen met de uitnodiging voor deze algemene
ouderavond meesturen. Ouders kunnen dan zien hoe het geld van de ouderbijdrage
is besteed.
● Aan het einde van dit schooljaar kan alvast besproken worden wat de inhoud kan
zijn in de volgende algemene informatieavond. Agendapunt voor het werkplan.
● Ouders hadden wellicht een reactie van de directie verwacht omtrent het overlijden
van een leerling van onze school. Alle acties die op school ondernomen zijn, zijn in
samenspraak met de ouders van K. gegaan. Zij hebben de directie achteraf laten
weten, dat zij de manier waarop school aandacht aan deze situatie heeft besteed
zeer gewaardeerd hebben. Naast de directie, is er ook namens de MR een bloemstuk
verzorgd bij het afscheid van K.

Ouderavond VO
Er is ook een avond geweest met informatie over de overstap van de basisschool
naar het Voortgezet Onderwijs. De procedures voor deze overstap zijn veranderd.
Ook dit is door de ouders als informatief en helder ervaren.
Mededelingen, ingekomen stukken
● Verzuimprotocol. Deze controle vindt plaats op een aantal aspecten: is absentieadministratie op orde, geeft de directie om de juiste redenen wel of geen verlof, gaat
schorsen en/of verwijderen volgens de juiste procedures.
De school heeft een voldoende gescoord bij de leerplichtcontrole. Fijn.
● Mobieltjes, tablets, etc. tijdens de TSO? De TSO koppelt de schoolregels aan hun
eigen afspraken. Onder schooltijd mag het niet, dus onder de TSO (overblijf) ook
niet.
● GMR. De MR-en van de RVKO scholen hebben sommige bevoegdheden
overgedragen aan de gemeenschappelijke MR van de RVKO: de GMR. Hiermee kan
de GMR in een grote organisatie beter werk leveren dan alle ‘losse’ MR-en. Onze MR
zou graag willen weten wat er in de GMR besproken wordt. Actiepunt: hoe komen
we aan die notulen.
● Sint en Piet. Ook school krijgt te maken met de veranderende standpunten rondom
het sinterklaasfeest. Het uitgangspunt van school (team en directie) is dat het een
kinderfeest moet zijn, en volgen het sinterklaasverhaal zoals het op de publieke
omroep wordt gebracht. Hierbij nemen ze afgewogen beslissingen. De MR kan zich
hier goed in vinden.
● Kunnen ouders iets betekenen wat betreft een aantal kostenposten voor school.
Te denken aan bijvoorbeeld energiezuinige maatregelen. Actielijst.
● ICT beleidsplan wordt de eerst volgende vergadering behandeld.
Verslag 1
Het eerste verslag is alleen als concept rondgestuurd. Hier zijn geen voorstellen tot
wijzigingen op gekomen.
Verkiezing MR oudergeleding
De verkiezing is volgens planning verlopen, er zijn 115 stembiljetten geteld.
Werkplan
Het werkplan wordt besproken en aangepast.
Ook de data worden vastgelegd: 5 januari, 16 februari, 5 april, 24 mei, 28 juni
Het wordt met het conceptverslag 2 meegestuurd.
sluiting

