MR-vergadering 4 juni 2018.
Aanwezig:
Priscilla Ammerlaan (vanuit de bestuurder);
Karin Oschmann, Martien Maas en Anouk van Toor (personeelsgeleding);
Bart van Heusden, Alex Rambaldo, Jaklien de Jong (oudergeleding)
In de MR-vergadering van maandag 4 juni zijn de volgende zaken zijn besproken:
1. Samenstelling MR. Een aantal MR-leden heeft aangegeven na volgend jaar te willen stoppen. Om
niet een te grote uitloop ineens te hebben, is besloten om vanaf volgend jaar een vierde ouder te
vragen voor de MR. MR stelt vacature op en Priscilla zal deze verspreiden onder de ouders in de
aankomende nieuwsbrief.
2. AVG: De brief over de inwerkingtreding is op tijd verstuurd. De school werkt ook nu al conform
de geldende privacywetgeving, dus qua beleid is er geen aanpassing nodig.
3. Uitkomst enquete ouders: Ouders zijn erg tevreden en hebben bruikbare feedback gegeven.
Over het algemeen is er zeer positief gescoord. De MR heeft stilgestaan bij zowel de positieve
punten als de punten waar lering uit getrokken kan worden. Specifiek heeft de MR stilgestaan bij
de feedback over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage en de feedback die gegeven is over
de overblijf. De MR heeft t.a.v de ouderbijdrage besproken dat het erg belangrijk is om deze vooral
te besteden aan activiteiten voor alle kinderen, zodat de ouderbijdragen aan alle kinderen ten
goede komt. De MR vindt de gehanteerde staffel nog steeds een goed uitgangspunt, omdat daarin
ook het solidariteitsprincipe van de Nutsscholen wordt uitgedragen. Verantwoording achteraf is erg
belangrijk, zodat volledig transparant is waaraan de ouderbijdrage is besteed.
4. De MR heeft gesproken over de overblijf. Het werkt ondanks de vele inspanningen van de
afgelopen tijd nu nog steeds niet optimaal. Zowel om het schema logistiek rond te krijgen met
voldoende ouders als het verloop van de overblijf zelf blijft doorlopend punt van aandacht. Ook in
de enquete hebben veel ouders feedback gegeven over de overblijf en daaruit kwam duidelijk naar
voren dat er ontevredenheid over blijft bestaan. Geheel uitbesteden aan een professionele
organisatie die ook zorgt voor leuke keuze-activiteiten tijdens de overblijftijd heeft een grote
voorkeur, maar dat kost veel meer dan dat ouders nu voor de overblijf betalen. Priscilla gaat
offertes aanvragen bij professionele overblijforganisaties, zodat we tijdens de volgende MR
vergadering kunnen kijken wat het precies kost en in hoeverre dit haalbaar lijkt. In elk geval zal
een evt. besluit om over te stappen naar een gehele uitbesteding aan de ouders worden
voorgelegd. Ook zal met een groepje ouders die dat willen nog een keer verkend worden of er nog
bruikbare alternatieven zijn waaraan nu nog niet gedacht is.
5. Verkeerssituatie rondom school: Priscilla geeft aan intensief contact te onderhouden met de
gemeente over de verkeerssituatie rondom de school. Momenteel wordt de Kiss and ride zone
ingericht en is de HTM bezig om de tramovergang veiliger te maken. Ook zal de Dunklerstraat
eenrichtingsverkeer worden. Helaas zal het nog wel 6 maanden tot een jaar duren voordat alle
besluitvorming binnen de gemeente daartoe is afgerond en alles is geregeld.
6. De MR heeft gesproken over de recent afgenomen Cito-toets en het feit dat deze voor het eerst
digitaal is afgenomen. De ervaringen van de school bij de digitale Cito zijn overwegend positief.
7. De vakanties en studiedagen voor 2018/2019 zijn vastgesteld. Voor de kleuters is een aantal
extra vrije woensdagen ingepland, omdat die op jaarbasis anders teveel uren maken. Dit zal ook
toegelicht worden in de nieuwsbrief.

