MR- en overlegvergadering 23 november 2018
Aanwezig MR-vergadering: Anja, Miranda, Zwanet, Amber Carl, Carlinke
Aanwezig overlegvergadering: Anja, Miranda, Zwanet, Tim, Amber Carl, Carlinke
14.45u start MRvergadering
- agenda vaststellen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
- notulen vorige keer
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld
- bespreken Begroting
We maken een opsomming van alle onderdelen waar ‘grote’ veranderingen te zien
zijn t.o.v. vorige jaar en waar we graag extra uitleg over wensen
- bespreken SOP
We bespreken een aantal onduidelijkheden in de tekst.
- bespreken formatie
Wordt ter informatie aangenomen
15.30u start overlegvergadering, Tim schuift aan
- schooltuinen update en overleg vervolg
De schooltuinen zijn na meermaals aandringen van Tim akkoord gegaan met een pilot
waarbij de schooltuinen deels buiten schooltijd (13:00u-15:15u)vallen en ouders
verantwoordelijk zijn, zodat de leerkrachten niet mee hoeven en de druk op het
curriculum behapbaar blijft. Tim geeft nadrukkelijk aan dat het gaat om een pilot,
waarbij een aantal voorwaarden gelden: Er moet een schooltuinencoördinator komen
vanuit de ouders en per keer moeten minimaal 4 ouders meegaan om de kinderen te
begeleiden. Dit is een eenmalig pilot die na een jaar geëvalueerd zal worden.
Plan van aanpak is dat de ouders van groep 6 en brief krijgen waarin we de pilot
uitleggen en de vraag naar een coördinator en participerende ouders gesteld wordt.
Tim vraagt na vanaf wanneer de schooltuinen precies van start gaan en tot wanneer
deze doorlopen, zodat we de brief volledig kunnen maken. Het streven is deze brief
nog voor de kerstvakantie naar de ouders te sturen.
Daarnaast willen we een bericht in de nieuwbrief waarin we de ouders van e.d. school
op de hoogte brengen van de afgesproken pilot, zodat zij op de hoogte zijn van de
huidige stand van zaken, aangezien de commotie rondom het eventueel afschaffen
van de schooltuinen middels de ouders-FB-groep aan ouders van alle klassen is
gecommuniceerd. Hiermee menen wij te voldoen aan onze informatieplicht richting
de ouders en het onderwerp schooltuinen tot de evaluatie afgerond te hebben.
- SOP
Met de suggestie een paar verduidelijkende regels toe te voegen geeft de MR een
positief advies aangaande het SOP
- Begroting
Begroting is uitgebreid besproken. Onduidelijkheden zijn verhelderd en goed
beargumenteerd. Na de bespreking heeft de MR positief geadviseerd op de begroting.
- Formatie
De formatie is ter informatie aangenomen

-

WVTTK
We hebben nog 1 extra aanpassing mbt de schoolgids. Met deze aanpassing is de
schoolgids door de MR aangenomen.

Actiepunten
Tim
- Data schooltuinen opvragen
- Aanpassingen SOP doorgeven aan Nina
- Brief aan ouders groep 6 versturen aangaande de schooltuinen
Carlinke
- Aanpassingen SOP doorsturen naar Tim
- Opzet bericht nieuwsbrief schrijven
- Opzet brief aan ouders groep 6 aangaande schooltuinen schrijven en afstemmen met
Tim.
- Voorgestelde aanpassing schoolgids mailen naar Tim

