MR vergadering – 8 november 2016
__________________________________________________________________________________
MR leden

Benno de Boer (voorzitter), Jasper Dijkstra, Minke Sluiter, Marianne
Habraken, Corine Kooistra, Dafne Sartorius (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. Aan punt 7 wordt de bijeenkomst passend onderwijs toegevoegd.
De agenda wordt goedgekeurd.
2) Bespreking verantwoording van de OR op de uitgaven van vorig jaar en de begroting van dit jaar
De penningmeester van de OR (Karin) en de voormalig penningmeester (Cees Sepp) hebben op 31
oktober 2016 ten overstaan van Benno en Minke verantwoording afgelegd m.b.t. de uitgaven over
schooljaar 2015-2016. Dit is gebeurd aan de hand van de schriftelijke administratie van de OR en een
daarbij gegeven mondelinge toelichting. Ook de conceptbegroting voor het lopende schooljaar is
mondeling toegelicht. De uitgaven zijn secuur bijgehouden en steekproefsgewijs gecontroleerd. De
MR verleent décharge aan de voormalig penningmeester Cees Sepp en keurt de conceptbegroting
van de OR voor het lopende schooljaar goed.
3) Verhoging ouderbijdrage
Er zijn geen reacties van ouders binnengekomen over de verhoging van de ouderbijdrage.
4) Sinterklaasviering
Salomo heeft vorig jaar een beleidsstuk gemaakt omtrent het uiterlijk van zwarte piet. Hierin staat
dat Salomoscholen in drie jaar tijd het “zwart” moeten aanpassen aan de algemene discussie.
Met de OR is besproken dat er geen veeg- of roetpieten zijn. Er zijn geen pieten met rode lippen en
ringen in hun oren. De Sinterklaasliedjes zijn aangepast.
De Dreefschool volgt de lijn van het Sinterklaas journaal.
5) Evaluatie kennismakingsgesprekken
In groep 5 t/m 8 zijn de kennismakingsgesprekken goed ervaren. In groep 2 t/m 4 zijn de meningen
verdeeld. Het algemene beeld is dat de gesprekken als positief zijn ervaren.
6) Update Jan Vos
-Verkeersveiligheid:
De Dreef wordt versmald. Op de tekeningen staat geen zebrapad aangegeven en er zijn plannen om
de endlicharmen weg te halen. Een zeer onveilige situatie voor de kinderen van de Dreefschool om
over te steken. Jan Vos heeft inmiddels een gesprek gehad met de politie.
Indien nodig zal Jan Vos tijdens de gemeentevergadering inspreken.

Omdat de Kleine Houtweg binnen de 30 km zone valt, mag er geen zebrapad komen maar de Kleine
Houtweg wordt gebruikt als sluiproute als gevolg van het deels af sluiten van de brug over het
Spaarne waardoor de verkeersdrukte toeneemt.
-Jan Vos heeft de begroting voor 2017 besproken met het bestuur. De begroting loopt per
kalenderjaar. Er worden o.a. gelden gereserveerd voor:
*de methode Kleuterplein. Deze methode vervangt Schatkist in de groepen 1 en 2.
*een nieuwe taalmethode voor groep 3. Er wordt nog onderzocht welke methode het uiteindelijk
gaat worden. Veilig leren lezen Kim versie of Lijn 3.
*nieuw meubilair voor de groepen 3 t/m 8 te realiseren in de komende 5 jaar. Het meubilair wordt
gefaseerd aangeschaft per augustus 2017 te beginnen in groep 3.
-Dennis heeft een fietsongeluk gehad en heeft een gekneusde nier en twee gebroken ribben. Zijn
herstel langer duurt dan verwacht en termijn van terugkeer nog onduidelijk.
- I.v.m. de strengere privacyregeling hebben ouders een formulier ingevuld. Nog niet alle formulieren
zijn ingeleverd. Jan Vos zal nog een laatste oproep doen.
Er volgt een discussie over het doorsturen van foto’s. Eigenlijk mag dat niet meer. Als er foto’s van
activiteiten op school worden gemaakt, kunnen ze worden doorgestuurd naar de groepsleerkracht.
Hij/zij filtert de foto’s op basis van akkoord van de ouders en mailt ze binnen de klas door.
Er moeten standaardregels komen over hoe het moet worden aangepakt en er moet een
terugkoppeling in de weekbrief komen.

-‘Schoudercom’ is het nieuwe communicatiesysteem tussen school en de ouders. Schoudercom staat
voor: school- ouder- communicatie. Er is gekozen voor dit systeem boven ‘Digiduif’ omdat
Schoudercom communiceert met ons administratiesysteem Dotcom.
Het contract loopt per jaar. Het systeem kan in de toekomst worden uitgebreid met extra modules
zoals bv. de module betalingen.

Deel 2 – MR intern
7) Update GMR en bijeenkomst passend onderwijs
Er is nog geen vergadering van de GMR geweest.
Minke is naar de bijeenkomst over het passend onderwijs geweest. Een samenvatting van de stukken
volgt. Een van de besproken onderwerpen is het adviesrecht van de MR m.b.t. de besteding van het
zorgbudget.

8) Mailadres MR
Benno gaat achter de inlogcode van de MR-mailbox aan.
9) Rondvraag
-Minke volgt binnenkort de MR-cursus. Jasper en Corine zijn inmiddels geweest.
-N.a.v. de MR-cursus wil Corine weten of er een huishoudelijk regelement is gemaakt door de MR.
Dat regelement bestaat. In de cursusmap staat een lijst met advies- en instemmingsrecht.

-Marianne: het ontruimingsplan heeft een duidelijke plattegrond nodig waarop de vluchtroute staat
aangegeven. Benno zal aan Jan Vos de plattegronden vragen.
Een eventuele vervolgstap zou zijn om de brandweer uit te nodigen om advies te vragen over de
vluchtroutes.
-1e schoolpanel (bestaande uit de klassenouders) zal plaatsvinden op 16 november.

10) Agendapunten volgende MR vergadering
-HB-beleid
-Beleid gesprekken met ouders
-Passend onderwijs
-Communicatie op school
-Skoolpads
__________________________________________________________________________________
Actielijst
Benno

Jaarverslag 2015-2016 maken
Plattegrond school vragen aan Jan Vos
MR mailbox

Minke

MR cursus
Samenvatting passend onderwijs mailen

Dafne

Notulen op website vermelden in weekbrief
Notulen mailen naar team
Navragen ervaringen collega’s skoolpads

Jan Vos

Oproep weekbrief inleveren privacy formulier
Terugkoppeling privacy beleid weekbrief

Volgende MR vergadering: dinsdag 10 januari 2017 om 19.30 uur
__________________________________________________________________________________
Goedgekeurd 2016/17:
Verhoging ouderbijdrage 2016-2017
Begroting Jan Vos 2016 - 2017
Schoolgids 2016-2017
Concept begroting OR 2016-2017

