MR vergadering – 20 september 2018
__________________________________________________________________________________
MR leden

Jasper Dijkstra, Minke Sluiter, Patrizio Salvadori, Caston Kroon, Dennis
Goetjes, 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
Minke opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd.
2) Bespreken notulen d.d. 28-06-2018
De notulen worden goedgekeurd.
3) Voorzitterschap MR & Taakverdeling
Er zijn twee nieuwe leden binnen de MR. Patrizio Salvadori als oudergeleding en Dennis Goetjes als
teamgeleding. We hebben een nieuwe voorzitter nodig, omdat Benno vorig jaar gestopt is. Na een
stemmingsronde wordt Minke gekozen als nieuwe voorzitter. Zij zal dit in ieder geval een jaar doen.
Aan het einde van het jaar, als de MR-termijn van Minke verstrijkt, wordt er gekeken of Minke
doorgaat of Patrizio het stokje overneemt.
Patrizio en Minke zullen zich bezig houden met de financiën. Belangrijk is dat de begroting van de MR
zelf in orde is, want er volgt nog een controle door de accountant.
Corine blijft de GMR stukken screenen.
Het maken van de notulen wisselt per toerbeurt.
4) Schoolgids
De schoolgids kan op de website en wordt goedgekeurd als er wijzigingen zijn aangebracht wat
betreft het schaatsen. Komt terug op de volgende vergadering.
5) Ouderbijdrage & Kascontrole OR
Marlies van Beek is de nieuwe penningmeester van de OR. Op dit moment staat het schaatsen voor
de groepen 6 en 7 nog genoemd op de ouderbijdrage. Dit moet aangepast worden, omdat alleen
groep 8 nog gaat schaatsen. Jan Vos heeft op korte termijn overleg met Marlies hierover.
Twee jaar terug heeft Jan Vos overleg gehad met de OR over het onderbrengen van de rekening van
de OR bij de Rabobank (via het bestuur van Salomo). Van alle scholen binnen Salomo zijn deze
rekeningen hier onder gebracht, alleen bij onze OR niet. Alle gelden moeten gecontroleerd worden

door de accountant van Salomo. Bij onze OR loopt alles nog via de ING. Ook dit zal Jan Vos met
Marlies opnemen om te veranderen.
6) 100-jarig bestaan Dreefschool
In september 2019 bestaat de Dreefschool 100 jaar. Dit gaat groots gevierd worden. Vanuit de OR
zou er de afgelopen jaren gespaard zijn en zou er +/- €5000,- gereserveerd staan voor dit feest. Ook
hier moet navraag naar gedaan worden.
7) Stakingsgelden
Vanuit het team wordt er nagedacht wat er met het stakingsgeld moet gebeuren. Voor december
2018 moet er een plan liggen bij het bestuur.
8) Schoolschaatsen & schoolzwemmen en traktatiebeleid
Jasper heeft na een oproep via Schoudercom meerdere mailtjes van ouders ontvangen die aangeven
het jammer te vinden dat het schoolzwemmen voor de groepen 6 en 7 is afgeschaft en dat de
kinderen niet meer langs de klassen mogen wanneer ze jarig zijn.
Als oudergeleding van de MR heb je geen invloed op schoolactiviteiten. Het is geen onderwijskundig
beleid, maar een operationele beslissing. De beslissing over het afschaffen van schoolschaatsen kan
dan ook niet worden teruggedraaid, net als het traktatiebeleid.
Wel had de communicatie wat betreft deze onderwerpen beter gekund. Het had in de MR aan de
orde kunnen komen, zodat de oudergeleding hun mening had kunnen geven. We spreken af dat we
de communicatie wat strakker laten verlopen.
9) Communicatie binnen de MR & communicatie naar buiten
De appgroep die is aangemaakt voor de MR leden gebruiken we alleen voor veranderingen van
eventuele vergaderingen of afwezigheidsmeldingen e.d. Inhoudelijke onderwerpen worden niet via
de app besproken.
We gebruiken Schoudercom niet om een vraag aan alle ouders te stellen. Voordat we als MR iets
naar buiten willen brengen naar alle ouders overleggen we dit met elkaar. De bevoegdheden van de
MR leden binnen Schoudercom zijn inmiddels aangepast. We kunnen alleen nog naar alle ouders
communiceren als we hier toestemming voor krijgen.
10) Update Jan Vos
Edith Keus en Jan Vos hebben een scholing gevolgd over verandering in schooltijden. Op dit moment
is de Dreefschool nog niet zo ver om hier mee aan de slag te gaan.
Moniek (groep 1/2) is voor een langere periode uit de roulatie. Er is een vaste vervanger voor haar
aangesteld.
Binnen het MT is er een stappenplan gemaakt voor het regelen van vervanging bij ziekte. Het zal
steeds lastiger worden om vervanging te krijgen. Intern wordt ook heel goed gekeken wat de
mogelijkheden zijn.

Deel 2 – MR intern
11) Opstellen jaarverslag MR 2017-2018
Minke zal een jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 maken.
12) Vergaderschema MR

* Maandag 29 oktober
* Dinsdag 11 december
* Donderdag 14 februari
* Dinsdag 26 maart
* Donderdag 16 mei
* Donderdag 27 juni. Vergadering start om 18.00 uur, daarna eten.
12) Agenda punten volgende vergadering
* Schoolgids
* Concept begroting op dinsdag 11 december
* Begroting op donderdag 14 februari
13) GMR (stukken)
Geen bijzondere informatie.
__________________________________________________________________________________
Actielijst
Patrizio en Minke
Corine
Minke
Jan Vos

Kascontrole OR
Stakingsgelden in team brengen
Jaarverslag 2017-2018 maken
Overleg Marlies financiën OR

__________________________________________________________________________________
Goedgekeurd 2018/19:
Volgende MR vergadering: maandag 29 oktober 2018 om 19.30 uur op de Kleine Houtweg

