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Aanwezig:

Jacques Vonk
(voorzitter)
Marc Embregts
(ouderlid)
Nicole Hoogwerf
(ouderlid)
Marley van Schöll
(secretaris)
Susan van den Luitgaarden (teamlid)
Nicole Hanegraaf
(directie)
Monique Wetzels
(notulant)

Afwezig:

Ilona Suijkerbuijk
Patrick Lazaroms
Beate Gierveld

(teamlid)
(directie)
(voorzitter OR)

1. Opening vergadering
Voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Nicole (ouderlid) wil ouderbijdrage besproken hebben. Komt aan de
orde bij AC, punt 5.
3. Notulen 7-5-2018
Notulen van 7-5-2018 worden goedgekeurd. Zullen op de website worden geplaatst, echter pas
nadat het plaatje volgend schooljaar met de ouders is gecommuniceerd.
4. Ingekomen stukken
Brief van ouders binnengekomen, die is uitgebreid besproken binnen de MR.
5. AC info
Financieel: oproep betaling ouderbijdrage en schoolgeld (separaat) voor 2018-2019 is eruit.
Schoolreis dit jaar is op donderdag 20 september naar Duinoord voor alle klassen; geen hulpouders
nodig; vrijdag erna is studiedag dus kinderen vrij.
Bijna iedereen heeft ouderbijdrage betaald voor 2017-2018.
Corné heeft een compleet nieuw financieel model gebouwd waarin alle kosten van de werkgroepen
aan elkaar gelinkt worden; Daarbij kun je per klas zien wie betaald heeft voor wat. We kunnen en
gaan ook per werkgroep kosten openbaar maken zodat de ouders kunnen zien waar hun schoolgeld
aan besteed wordt.
We wachten nog steeds op de bank m.b.t. automatische incasso. Deze willen we in ieder geval
doorvoeren voor de nieuwkomers.
Laatst hand wordt gelegd aan de 2 activiteiten; musical en eindfeest (laatste wordt door groep 7
voorbereid)
Drie opzeggingen voor de AC. We zijn druk op zoek naar nieuwe AC leden. Hebben al twee
geïnteresseerden.
6. Mededelingen directie
Onderwijsontwikkeling Duizendpoot 2020
ICT: kan als vast punt van de agenda af
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Huisvesting: Er komt meer geld vrij van de gemeente. De bouw kan nu doorgaan. Units van ’t Bijtje
gaan naar de Achthoek in Den Hout. Marquart vragen of ze het gat wat dan overblijft willen
bestraten of goed willen afzetten.
Margje van de KPC-groep, die ons gaat begeleiden bij nieuwe onderwijsontwikkeling, mee laten
denken over de nieuwbouw voor Unit 1.
7. Mededelingen bestuur
De formatie van alle scholen is in volle gang. Er mogen nieuwe mensen aangenomen worden.
OOT contracten en mensen met Flexcontract krijgen andere contracten.
Incidentele vervangers zullen moeilijk te krijgen zijn volgend jaar. Flexwerkers aan vaker weg voor
vaste baan.
Duizendpoot had vacature van 0,3. Carolien is daarvoor aangenomen, krijgt uitbreiding van uren.
Caroline van de voorschool krijgt uitbreiding naar vier dagdelen. Formatie is nog niet helemaal rond.
Er moeten nog onderwijsassistenten worden aangenomen.
Er zijn extra middelen beschikbaar voor vermindering van de werkdruk. Die worden ingezet voor
ondersteuning, kleinere groepen en meer tijd voor planning. Elke unit krijgt 5 dagen per jaar de
Cultuur Loper vanuit H19. Collega’s hebben dan werktijd voor hun unit.
Unit 1: zes groepen (4x 1-2, 2x3)
Unit 2: vijf groepen (1x4, 1x4-5, 1x5, 2x6)
Unit 3: 3 groepen (3x7-8)
Onderwijsassistent in unit 1, ook ondersteuning in unit 2.
PMR moet stuk schrijven aan bestuur over hoe wij de werkdrukverlaging willen realiseren. Marley en
Susan doen dat samen.
8. Schoolgids
De schoolgids is enorm ingekort. Voldoet aan de wettelijke eisen. Andere informatie moet wel elders
staan, bv. op de website.
9. Data MR-vergaderingen volgend schooljaar
Voorgestelde data worden in kalender opgenomen: 24 september, 12 november, 17 december, 25
februari, 6 mei en 3 juni.
De MR teamgeleding en oudergeleding plannen zelf een voorvergadering zonder directie.
10. SOP
Veel zaken zijn aangepast. Vaker hoger ingezet. Analyse beleid is nu wel ingevuld. SOP wordt nog
doorgelezen door oudergeleding MR. Daarna getekend.
11. Zelfevaluatie visitatiecommissie
Patrick of Nicole sturen het nog door. Zal op de volgende vergadering besproken worden.
12. Verkiezingen
Tom Wagener en Anja Zweep hebben zich aangemeld. Er wordt besloten dat er twee nieuwe ouders
bijkomen. Dat is voor zo’n grote school geen overbodige luxe.
Marley gaat uit de MR, Miranda komt erin vanuit het team. Susan wordt secretaris.

Nieuwsbrief:
Nieuwe MR leden stellen zich voor
Schooljaar geëvalueerd, verbetertraject, positief brengen
In nieuwsbrief of op ouderportaal moeten zaken eerder uitgelegd worden, niet achteraf, maar
vooraf. Proactief zijn. Ook op social media (facebook) delen wat je op studiedag doet. Foto erbij.
Jacques bedanken voor inzet MR
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Rondvraag:
Patrick en Nicole bedanken Jacques voor 9 jaren actief MR-lidmaatschap, waarbij hij steeds een grote
betrokkenheid toonde.
Communicatie vergadering:
Tijdens vergadering is uitgebreid stilgestaan bij communicatie.

