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Opening
Christian wordt welkom geheten en stelt zich even kort voor.
Nelleke neemt vandaag afscheid. Zij noemt haar MR-tijd een rijke ervaring. Mooi om te
zien hoe de school er vanaf ‘een andere kant’ uitziet, en wenst de huidige MR veel
succes. Zij stelt zich beschikbaar, mochten wij gericht van haar deskundigheid gebruik
willen maken. Andersom bedankt de MR haar voor haar inzet. Het is altijd fijn als ouders
hun tijd en energie in school willen steken
Toelichting op de begroting
Merijn is als penningmeester van de AC aanwezig om toelichting te geven op de ACbegroting.
Er moet jaarlijks naar de ouders gerapporteerd worden wat er met de ouderbijdrage
gebeurt. Jaarlijks kan dan afgestemd worden wat de financiële bijdrage voor de
activiteiten voor de kinderen kunnen zijn. Grote uitgaven kunnen alleen als er ook echt
geld voor is. Hierbij kan ook gedacht worden aan crowd-funding, subsidie aanvragen,
stichtingen aanschrijven, etc.
De MR heeft de controle op de boekhouding. Eén lid van de AC en één lid van de MR
zullen de kascommissie vormen.
Voor het jaarplan: de laatste MR-vergadering komt de concept begroting op de agenda;
de eerste MR van het nieuwe schooljaar wordt de begroting vastgesteld en is er
kascontrole.
Merijn: dankjewel voor de tijd en energie die je hier in steekt!
Presentatie Klasbord
Klasbord is een app waarmee we de ouders op een en directe manier op de hoogte houden van
de activiteiten in de klas.

Er is een pilot gestart met 8 groepen. De pilot duurt het hele schooljaar. Gedurende dat
schooljaar kunnen de diverse mogelijkheden worden onderzocht, zoals een jaarboek,
een poll, een filmpje plaatsen.
Klasbord werkt via een app en via de website. Website: alleen na inloggen met een
toegangscode is de besloten community te bezoeken.
Het privacy statement zal gecontroleerd worden. Er zijn al diverse scholen van de RVKO
die met Klasbord werken, Addy vraagt dit juridische aspect na.
Reacties van ouders die al aangesloten zijn: leuk om te zien wat er in de groep gebeurt.
Je kan daardoor gerichtere vragen stellen aan je kind. Leuk om op deze manier op de
hoogte gehouden te worden.
Begroting
Addy geeft een toelichting op de begroting.
De begroting voor 2017 laat een klein positief resultaat zien. Alle schoolontwikkelingen
zijn terug te vinden in meerjarenbegroting, bv aanschaf van nieuwe methoden.
Mededelingen
 Dit schooljaar komt er een tevredenheidsonderzoek. Ouders, teamleden en
leerlingen vanaf groep 6 zullen hier aan mee gaan doen.
 Vanuit de ouders komt weinig input bij de MR-oudergeleding terecht. Betekent dit
dat er geen behoefte aan is, of dat ouders de MR niet weet te vinden, of nemen
ouders een andere weg?
De nieuwsbrief van MR komt binnenkort weer uit.
Ook in de teamvergadering kunnen mededelingen vanuit de MR gedaan worden.
 MR-cursus: er is weinig aanbod in de soort cursus die wij zoeken. Er is op diverse
sites veel geschikte informatie te vinden. Marjolein maakt een selectie zodat wij
deze informatie kunnen voorbereiden en bespreken als handvatten voor onze MR.
 Nieuw rapport: 17 november is een teamvergadering over de wensen en ideeën
betreffende een andere manier van rapporteren naar ouders. Dit zal een
agendapunt worden voor de volgende MR.
 Jaarverslag: voor een buitenstaander worden er veel afkortingen gebruikt. Graag
een ‘legenda’ met de afkortingen.
 Het werkplan 16-17 moet geactualiseerd worden.
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