MR vergadering – 5 april 2016
__________________________________________________________________________________
MR leden

Benno de Boer (voorzitter), Jasper Dijkstra, Minke Sluiter, Marianne
Habraken, Dafne Sartorius, Corine Kooistra (notulist)

Directie

Jan Vos van Marken (deel 1 aanwezig)

Locatie

Kleine Houtweg

Contact

MR@Dreefschool.nl

Deel 1 – met schooldirectie
1) Opening & vaststellen agenda
Benno opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd.
2) Introductie nieuwe leden
Er hebben drie nieuwe leden zitting genomen in de MR: Minke, Jasper en Corine.
3) De mondelinge toelichting op de te geven verantwoording van de huidige penningmeester van de
OR op de uitgaven van vorig jaar en de begroting van dit jaar .
De penningmeester OR Karin komt langs voor de beoogde verhoging van de ouderbijdrage.
Verantwoording financiën komt een andere keer, dit zal samen met Kees Sepp worden gedaan.
Afgelopen tien jaar is de ouderbijdrage niet verhoogd. De beoogde afspraak voor verhoging is vorig
jaar al uitvoerig besproken. De verhoging komt op het volgende neer:
Groep 1 t/m 5 €7,50
Groep 6 t/m 8 €10,00 (i.v.m. schaatsen)
Van de verhoging waaruit een bedrag van €3937,50 wordt opgehaald, wordt €2500,- besteed aan
cultuureducatie en € 1437,50 aan indexering. De indexering valt ook steeds duurder uit.
Er volgt nog een brief naar de ouders met hierin de informatie. Dit gaat via de weekbrief.
De meeste ouders betalen hun ouderbijdrage. Als er ouders zijn die niet kunnen betalen, dan kunnen
ze een soort subsidie via de gemeente aanvragen. Hier zal ook dit jaar weer op gewezen worden.
4) Cultuurplan en verhoging ouderbijdrage (en het nemen van een besluit daarover)
Cultuureducatie bestaat voornamelijk uit: Maandsluiting bij H’art, Muzieklessen voor kleuters en Wie
wat bewaart heeft wat.
Van het rijk krijg je als school €5500,-, maar dit is niet genoeg om alles te bekostigen. Dit was vroeger
veel meer, maar sinds de prestatiebox is afgeschaft is dit veel minder geworden.
De ouderbijdrage is per school verschillend. Er zijn scholen die een schoolfonds hebben voor
bepaalde activiteiten o.a. Cultuur. Sommige scholen hebben een eigen cultuurfonds. De Dreefschool
heeft dit alles niet. Dit jaar gebruiken we het Jantje Beton geld. Maar dit kan natuurlijk niet alle jaren.
We zullen de komende jaren dus moeten kijken hoe en waar we dit jaar geld vandaan halen. Voor dit
jaar is dit geregeld met ouderbijdrage en Jantje Beton. Binnen het team worden ook mensen

geschoold voor muzieklessen.
Als idee wordt genoemd om rondom het 100-jarig bestaan een schoolfonds op te richten en dit
daarna in het leven te houden. Jan Vos geeft aan dat er volgend jaar een commissie komt voor dit
feest en dat er dan gekeken gaat worden wat er georganiseerd kan gaan worden.
De afgelopen jaren is er al standaard €2500,- door de OR begroot voor cultuureducatie. Dit blijft zo.
Door de verhoging van €2500,- wordt het budget nu standaard €5000,-.
De MR keurt de verhoging van de ouderbijdrage met €7,50 respectievelijk €10,- goed.
Doordat de betaling van de TSO enkele jaren geleden flink is verlaagd, zijn ouders ook na de
genoemde verhoging op jaarbasis aanmerkelijk minder kwijt aan de combinatie van ouderbijdrage en
TSO-bijdrage dan bijvoorbeeld een jaar of drie geleden het geval was.
5) Update Jan Vos (schoolgids, begroting)
Goed gestart. Maximaal aantal leerlingen. Volgend schooljaar drie groepen zeven weg, dus dan is er
weer wat meer ruimte qua lokalen.
Er komt mogelijk een nieuw inschrijfbeleid voor de ouders in de gemeente Haarlem.
Binnen de MR moet er nog eens goed gekeken worden naar de hoeveelheden groepen die we per
jaar hebben. Het ene jaar zijn er wel drie groepen en het andere jaar twee. Hoe gaan we hier de
komende jaren mee om?
Opening van het schooljaar verliep goed. Er werden wel opmerkingen geplaatst dat het geluid beter
zou kunnen. Het is niet te verstaan vanuit bepaalde posities. Vanuit de OR gaat iemand naar het
geluid kijken.
Het Ouderportaal wat we nu gebruiken, wordt afgeschaft en er komt een nieuw systeem. Er zijn
gesprekken met Digiduif en Schoudercom.
Deze kosten worden begroot vanuit het ICT budget.
Schoolgids
Er zijn niet veel dingen veranderd. De gids wordt goedgekeurd.
TSO
Er is nog geld over van de sponsorloop en Jantje Beton. (Zie overzicht)
Het TSO bijdrage blijft gelijk aan voorgaand jaar (Zie brief)
Vanuit de oudergeleding komt naar voren dat sommige ouders meer duidelijkheid willen over wat er
tijdens de pauze gedaan wordt. De leerkrachten eten met de kinderen. Daarna brengen ze de
kinderen naar de overblijf. Na de pauze wordt er door de overblijf teruggekoppeld hoe het met de
kinderen is gegaan.
Begroting
Kerst wordt steeds duurder. De huur van de kerk, maar ook het incassobureau worden steeds
duurder. Er wordt gekeken of onze eigen administratieve kracht dit ook kan. Jan Vos gaat dit
onderzoeken. Het wordt dan waarschijnlijk een stuk goedkoper.
Spelaankopen. Opdracht om meer materialen te kopen. Dit is gebeurd.
Grootste uitgave Eleanora. Dit jaar ook meer, omdat er meer kinderen zijn. Verder geen op of
aanmerking

Goedgekeurd.

Deel 2 – MR intern
6) Update GMR
Dafne is contactpersoon richting de GMR. Namens school zit Elly in de GMR.
7) Rolverdeling binnen de MR
Liesbeth was vorig jaar voorzitter. Benno wordt de nieuwe voorzitter. We rouleren per toerbeurt als
notulist.
Notulen worden op de website gezet en verspreid onder het team.
8) Jaarplanning vergadering en daarin te bespreken onderwerpen
Jaarplanning
Di 8 november
Di 10 januari
Di 28 februari
Di 18 april
Di 20 juni
We starten de eerstvolgende vergadering om 19.30 uur.
Het schoolpanel lijkt doodgebloed. Vraag aan Jan Vos of hij hierover kan communiceren naar ouders.
We willen graag dat er na elke vergadering een stukje in de weekbrief komt. De notulist is hier
verantwoordelijk voor.
__________________________________________________________________________________
Agendapunten volgende vergaderingen:
- Nieuwe privacyregeling
- Vluchtelingen (vorig jaar vaak benoemd in MR, maar niet iets concreet mee gebeurd)
- Kennismakingsgesprekken
- Communicatie op school (punten die mogelijk iets anders kunnen)
- Jaaropening
- ICT skoolpads
- Verdeling van de groepen (soms drie groepen, soms twee)
- Plan calamiteiten verbinding H’Art en Kleine Hout
__________________________________________________________________________________
Actielijst
Benno
Corine
Minke
Jan Vos

Jaarverslag 2015-2016 maken
Stukje maken voor de weekbrief
Gaat uitzoeken of er een cursus MR is in Haarlem
Communiceren schoolpanel

Volgende MR vergadering: dinsdag 8 november 2016 om 19.30 uur
__________________________________________________________________________________
Goedgekeurd 2016/17:
Verhoging ouderbijdrage 2016-2017
Begroting Jan Vos 2016 - 2017

-

Schoolgids 2016-2017

De MR vergaderingen staat gepland op:
8 november
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur op de Kleine Houtweg.

