Notulen MR-vergadering 19 oktober 2017
Aanwezig: Benno de Boer, Minke Sluiter, Jasper Dijkstra, Caston Kroon, Corine Kooistra, Dafne
Sartorius (notulist), Jan Vos van Marken (directeur), Elly Lodewijkx (GMR).

Deel 1 - met schooldirectie
1. Opening & vaststellen agenda
2. Nieuw MR-lid: Caston Kroon
Caston wordt welkom geheten in de MR.
3. Goedkeuring notulen 20/6/2017
De notulen worden goedgekeurd.
4. Schoolgids 2017-2018
Het meer- en hoogbegaafdheids beleidsplan is toegevoegd aan de schoolgids.
Dit schooljaar wil Jan Vos een nieuw veiligheidsplan maken. Daarin staan afspraken over o.a. de
veiligheid tijdens excursies. Ook het anti-pestprotocol komt in het veiligheidsplan te staan.
De schoolgids wordt goedgekeurd en staat op de website.
5. Financiële verantwoording TSO
De inkomsten van de TSO vielen ruimer uit doordat ze er flink werk van hebben gemaakt. Er is een
incassobureau ingeschakeld (ABC finance). Van de ouders die vorig jaar niet hebben betaald, heeft
een groot deel nu wel betaald.
Voor het komend schooljaar is er via Schoudercom een module aangeschaft (kosten: € 1200,- per
jaar, € 0,35 per transactie). De betaling gaat via i-deal. Secretaresse Sabine houdt dit bij. Er wordt dus
geen incassobureau meer ingeschakeld. Ouders krijgen automatisch een herinnering als ze niet
hebben betaald.
Eleonora is de grootste post. Een andere grote post is het klimmateriaal. Hiervoor wordt een buffer
aangelegd. De post diversen bestaat o.a. uit afscheidscadeautjes voor overblijfkrachten en ijsjes voor
de kinderen.
Het bedrag van de sponsorloop is op de TSO-rekening gestort. Dit geld is bestemd voor boeken voor
de bibliotheek die gefaseerd worden aangeschaft.
Begroting TSO wordt goedgekeurd.
6. Staking
Een deel van de collega’s is naar Den-Haag geweest.
De rest heeft op school werkzaamheden verricht waar normaliter geen tijd voor is en vervolgens een
rondleiding in het Teylers museum gekregen.
7. Update Jan Vos
Ellis heeft een hersenschudding na een valpartij met de fiets. Zij komt na de herfstvakantie terug.
Simone is aangereden door een brommer. Zij heeft een schedelbreuk en een hersenschudding. Het is
nog onbekend wanneer zij terugkomt.
Marijke wordt begin november aan haar knie geopereerd. Corine Visser vervangt Marijke tot de
kerstvakantie. Daarna zal Miranda haar plek innemen en komt Mieke weer terug in haar eigen groep.

Er wordt gesproken over het gebruik van Schoudercom.

Werkzaamheden aan de Dreef: Dura Vermeer gaat beginnen met het Schelpenpad van 30/10 24/11.
De kinderen zullen waarschijnlijk allemaal in het Frederiksparkpark moeten spelen.
De stand van zaken wat betreft de wegversmalling op de Dreef: mogelijk wordt de Dreef niet
geasfalteerd.
De MR had ook een rol kunnen spelen bij de raad. Jan Vos is nu alleen naar de raadsvergadering
geweest.

Deel 2 - MR intern
8. GMR (Elly Lodewijkx)
Elly Lodewijkx is op deze vergadering aanwezig namens de GMR. De Dreefschool is haar
contactschool. Een van de speerpunten is om de GMR en de MR meer met elkaar te verbinden.
Op 6 november is er een ‘meet & greet’ voor de voorzitters van de MR. Overige MR-leden zijn
overigens ook welkom.
Om beter contact met elkaar te krijgen zal de MR het vergaderrooster aanpassen aan het
vergaderrooster van de GMR. De notulen zullen over en weer worden uitgewisseld.
De GMR werkt in werkgroepen (financieel, onderwijs, ICT, passend onderwijs/onderwijsbeleid,
communicatie, facilitair en personeel).
Elly zit ook in de OPR. Dit is een overkoepelende raad voor het passend onderwijs. Elly zit namens de
GMR van Salomo in die raad. Een van de vragen is of het geld voor het passend onderwijs op de
juiste school en op de juiste plek terecht komt. Elly vraagt ook hiervoor de betrokkenheid van de MR.
Punten GMR:
-Medicijnprotocol: er is nog geen instemming van de GMR. De scholen moeten zelf invulling geven
aan dit protocol.
-Werkdruk: Hoe ervaren de leerkrachten dit?
De werkdruk wordt geïnventariseerd en teruggekoppeld naar Elly.
-Nieuwe Arbodienst. Hoe ervaren leerkrachten de nieuwe arbodienst?
De ervaringen met de arbodienst worden geïnventariseerd en teruggekoppeld naar Elly.
Na een termijn van 6 jaar is dit is het laatste jaar van Elly in de GMR. Zij zal het team polsen wie er
interesse heeft om in de GMR plaats te willen nemen.
9. Overleg penningmeester OR (Karin)
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De MR verwacht een memo van Karin
Rovers. Sander Tempel neemt het penningmeesterschap over van Karin Rovers. De verantwoording
van 2016-2017 moet nog plaatsvinden. De begroting voor 2017-2018 moet nog worden vastgesteld.
Op 31-10 hebben Benno en Minke een afspraak met Karin om de stukken te bekijken.

10. Vastellen vergaderdata
7 december 2017
29 januari 2018
5 april 2018
11 juni 2018
28 juni 2018
11. Rondvraag
12. Agendapunten volgende vergadering
Kwaliteitsjaarplan
Medicijnprotocol
Inventarisatie werkdruk
Begroting OR 2017-2018
Goedkeuring:
Schoolgids 2017-2018
Financiële verantwoording TSO 2016-2017
Actielijst:
Wat
Verantwoording en begroting
OR
Stukken GMR screenen
Notulen team, GMR en
website
Inventariseren werkdruk
collega’s
Inventariseren ervaringen
nieuwe Arbodienst

Wie
Benno en Minke

Wanneer
31/10

Corine
Dafne

Voor volgende vergadering
Na goedkeuring notulen

Dafne en Corine

Studiedag 30/10
Terugkoppelen Elly GMR
Terugkoppelen Elly GMR

Dafne

