MR-vergadering maandag 26 september 2016 om 20.00 uur
Aanwezig:

Hans Venema
Marijke de Boer
Fred van Nassau
Arjan van Rangelrooij
Irene Nagtegaal

Afwezig:

-

Agendapunten
1.

Opening
- Nieuwe samenstelling MR! In verband met het krimpen van de school zijn we terug gegaan
naar twee personeelsleden, twee ouderleden en de directeur Hans Venema.
2. Notulen (21-06-2016) en actiepuntenlijst
- Geen opmerkingen over de notulen van 21-06-2016
- Actiepuntenlijst:
● TSO;
- Externe partij bij de TSO betrekken: als je dit gaat doen, lopen de kosten te hoog op
voor de deelnemende kinderen en hun ouders.
- Ouders van deelnemende kinderen inzetten bij de TSO: dit vraagt een wijziging in het
huishoudelijk reglement. Hans neemt dit op met Kim vd. Maat en ook met de
bovenschoolse coördinatoren.
● MR budget;
- Er staat 1088 eu op de rekening
- Allereerst zal dit geld worden besteed aan de schoolbanner en het bord met onze
slogan.
- Het financieel overzicht van vorig schooljaar is goedgekeurd door de voorzitter van de
MR (Irene)
● Amsterdammertjes:
- Hans heeft volgende week een verkeersoverleg en zal vragen naar de stand van
zaken. Ze zouden bij de Echtstudio voor de deur komen en bij het Hazeveld.
● PR commissie:
- Irene Bruijnes gaat vanuit de SR in deze commissie zitten. Arjan en Irene Nagtegaal
willen er wel plaats in nemen vanuit de MR. Een tweede persoon vanuit de SR is
gewenst. Hans legt dit bij Irene Bruijnes neer.
3. Mededelingen (vanuit directie, SR en MR)
- Marijke de Boer zal in februari met zwangerschapsverlof gaan. Er wordt via het RTC
een vervanger voor haar gezocht.

-

4.

Els Holtslag gaat 19 november met pensioen. Er wordt voor haar een afscheid inclusief
receptie georganiseerd. Er komt geen nieuw teamlid voor Els terug. Truus en Connie
vangen dit op. Intern gaat er worden gezocht naar een leerkracht die gym mag geven
aan groep 3
Miranda is vanaf begin oktober tot en met de herfstvakantie afwezig en ook hier wordt
een vervanger voor gezocht via het RTC.
Voor de ouderavond ‘Veiligheid en seksualiteit’ zijn inmiddels 20 aanmeldingen binnen.
We hopen dat er nog meer binnen gaan komen!
De datum voor het Open Huis is voorlopig opgeschoven naar 23 november.

GMR
-

Fred: de clusterdirecteuren vertellen: er start een taalklas voor de nieuwkomers op de
Topmavo (3 ochtenden in de week). Plaatsingen lopen via de gemeente. Per 1
november gaat dit van start.
- De locatie van Kaleidoscope is niet langer meer op De Rank, maar verplaatst naar De
Fontein.
- Het ‘vak’ Wetenschap en Technologie moet op alle basisscholen worden opgestart.
Fred zit in een werkgroep en is hier druk mee bezig. Elke school moet een coördinator
aan gaan stellen op korte termijn.
- De werkgroepen zijn opnieuw verdeeld. Fred neemt weer zitting in de werkgroep ‘CAO’.
- Is er bij ons animo voor de cursus ‘MR’? Op dit moment niet.
5. Communicatie / PR
- Hans vertelt over het muziekproject van de Alphense Popschool. Het team is erg
enthousiast. De uren die er in gaan zitten kunnen weg worden gezet in het taakbeleid.
Het project is gesubsidieerd, maar vraagt ook nog wel wat van het schoolbudget.
Wellicht dat we ons muziekonderwijs tot speerpunt kunnen gaan maken. Hans spreekt
morgen de vertegenwoordiger van dit project en bespreekt de eventuele twijfels die er
nog zijn.
6. Rondvraag / w.v.t.t.k.
- Vaststellen vergaderdata 2016-2017:
21-11-2016 om 19.30 u
16-01-2017 om 19.30 u
06-03-2017 om 19.30 u
08-05-2017 om 19.30 u
19-06-2017 om 19.30 (gezamenlijk met SR?)
- Fred vertelt dat hij en zijn vrouw een dochter verwachten in februari. Gefeliciteerd!!
- Irene vertelt over de Bruggenloop, die altijd georganiseerd wordt rond de Jaarmarkt en over
de 20 van Alphen. Is het een idee om met De Windroos mee te gaan doen volgend jaar? Hans
geeft aan dat, vanuit Christelijk oogpunt, Scopescholen niet deelnemen aan dit soort
activiteiten op zondag. Dit is echter wel een discussiepunt bij het bovenschoolse overleg. Wie
weet
- Het formatieplan wordt goedgekeurd en getekend.
_________________________________________________________________________
-

Deadlines:

●
●
●

De volgende MR-vergadering doet Hans verslag van het TSO-overleg
De volgende MR-vergadering heeft Hans meer informatie rond de Amsterdammertjes
De volgende MR-vergadering heeft de PR-commissie eenmaal een overleg gehad.

