Notulen 8-7-2019
Aanwezig: Marjo, Marjon, Ramona, Sandra, Alwina en Johan

19.30
1. Opening: Notulen 18-6-2017: deze zijn goedgekeurd.

2. GMR: Geen vragen over.

3. Taakbeleid.
We hebben met elkaar gekeken naar welke taken er gedaan moeten worden en wie wat wil
doen met daarbij het aantal benodigde uren. Er zijn wisselingen geweest. Iedereen zijn voorkeur
uitgesproken en de taken zijn verdeeld. Deze zijn nu opgenomen in Cupella. Als dit rond is wordt
er gekeken wie er te veel of juist te weinig uren heeft. Er wordt begin volgend schooljaar
gekeken hoe het met de opslagfactor zit. Dit heeft te maken met de zwaarte van de groep. Als
dit alles helder is, wordt het definitief gemaakt. Jet neemt de rol van Sandra in de MR over.
Sandra neemt de rol van de OR over.

4. Evaluatie communicatie afgelopen schooljaar.
Agenda en notulen op tijd op de website delen.
Gemaakte werk gaat volgend schooljaar (2019-2020) mee naar huis. Er is ook gesproken om het
ouderportaal van Parnassys te openen. Denk hierbij aan de toets informatie. Hierbij zal wel een
begeleidend schrijven aan toegevoegd moeten worden.
Berichten in Parro eerder melden. Liefst 2 weken van te voren melden. Nieuwe leerlingen
voorstellen. Daarnaast lijkt het verstandig om het wel en wee van ouders. Ouders moeten dit
zelf melden.
Blijde nieuws schoolbreed melden. Verjaardagen, nieuwe leerlingen, trouwen, stagiaires,
broertjes/zusjes, …....

5. Jaarplan MR
Schoolgids is behoorlijk uitgebreid. Voor nu actualiseren.
Er zijn wijzigingen gemaakt. Op tijd stukken toesturen.
Voorafgaand aan de GMR-vergadering vergaderen om tijdig vragen te stellen.

6. Vaststellen ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Punten die aangedragen worden door de MR:

Klassenbudget naar 6 klassen i.p.v. 5.
Zakelijke rekening onderzoeken.
Een ouder wordt benaderd voor de kascontrole. Aan het eind van het jaar wordt een
terugkoppeling naar de ouders gegeven.
Brief met kind meegeven met daarop het verzoek om te betalen. Wellicht is een tikkie een
handige oplossing.
Ramona koppelt dit terug naar de penningmeester

7. Rondvraag
Hoe staat het met het extra lokaal. Het kost al snel €5000,00 tot €10.000,00 om een muurtje er
tussenuit te halen. Vanuit de stichting werd in eerste instantie aangegeven dat het niet nodig is.
Toch wordt er nog wel gekeken om het lokaal van 2 te vergroten.
Groep 2 op de gang leek ons het beste alternatief om de groepen klein te houden en de
kinderen maximale ondersteuning te kunnen bieden.
Studiedagen zijn bekend. 20 september, 20 november, 6 december, 2 maart, 14 april, 12 juni
en nog 1 die later gecommuniceerd wordt.
Kalender wordt in de vakantie gemaakt.

