Vergadering medezeggenschapsraad
Tussentijdse vergadering
Woensdag 2 juni 2021, om 13:30 uur
Via Teams.
Aanwezig: Masha, Sandra, Silveer, Eva en Safreena
Afwezig:
Agenda:
1. Vaststellen Agenda:
Wie is voorzitter en wie notuleert?
Notulist Masha
2. Notulen goedkeuren
Goed gekeurd.
3. Mededelingen
- Uitslag Enquête schooltijden volgend jaar
Uitslag van de enquête was van tevoren gemaild, deze heeft iedereen bekeken. Kort besproken wat de uitkomsten
zijn.
- Goedkeuren schooltijden volgend jaar:
We hebben te horen gekregen dat de Jan Woudsma volgend jaar de volgende lestijden gaan hanteren ma t/m vrij van 8:30 uur
tot 14:15 uur. Zij kiezen voor een vijf gelijke dagen continurooster.
Vanuit ons, de leerkrachten en Monique is het volgende voorstel gekomen voor onze lestijden: ma t/m vrij van 8:30 uur tot 14:00
uur en woe van 8:30 uur tot 12:30 uur. Dit om de ophaaltijd te laten verschillen met die van de Jan Woudsma, in onze optiek is
het in de middag drukker met ouders dan in de ochtend. 's Ochtends is er een gespreide breng tijd.
De oudergeleden van de MR stemt hier niet mee in. Zij zijn van mening dat juist de middag rustiger verloopt met ophalen. Ook
kwam in de enquête naar voren dat het merendeel van de ouders voor de brengtijd van 8:45 uur met de ophaaltijd van 14:15 uur
is. Monique en de leerkracht MR leden zullen morgen per mail een andere optie sturen, namelijk de lestijden ma t/m vrij van 8:45
uur tot 14:15 uur en woe van 8:45 uur tot 12:45 uur. Indien akkoord zullen de oudergeleden dit per mail versturen.

- Oudergelden (Safreena)
De oudergelden worden nu beheert door de penningmeester, dit verloopt minder soepel dan gewild. In voorgaande
jaren was de penningmeester minimaal een keer aanwezig bij de MR, zodat diegene kon verantwoorden waaraan de
oudergelden uitgegeven werden. Dit is nu al twee jaar niet het geval. Dit moet officieel wel.
De vraag vanuit school is of dit niet anders kan. Nu is het erg onoverzichtelijk. Er zijn verschillende manieren waarop
de oudergelden beheerd kunnen worden, zie bestand van Safreena. Monique stelde voor om de Parro app hier ook
voor te gebruiken. De kosten zijn dan per jaar rond de 400 euro. De school wil hier wel voor betalen. Via de Parro
app kan er dan per klas een betaalverzoek gedaan worden. Het is hierdoor meteen duidelijk wie wel of niet heeft
betaald.
We hebben besproken dat de Parro optie mooi is, wel staan er vraagtekens bij hoe het betaald wordt.
Als er een nieuwe penningmeester komt moeten de lijntjes kort gehouden worden en zal deze weer af en toe
aanwezig moeten zijn in de MR om verantwoording af te leggen.
- Verhogen ouderbijdrage
Het gaat over het schoolreisje (blijkt dus niet de ouderbijdrage te zijn) de kosten zijn nu 22,50 euro per kind. De
vraag is of dit naar 25 euro mag. De MR stemt hierin toe.

4. GMR
Er is een MR regelement vanuit Zononva, de vraag is hebben wij deze? Ja, dus die hoeft niet aangpast te
worden.
Safreena legt uit dat bij de aankomende NPO gelden de MR inzicht moet krijgen in hoe dit besteed gaat
worden. Dit zal volgend schooljaar plaatsvinden.

5. MR mail terugkoppeling
Mail vanuit de MR Jan Woudsma of wij met hen in gesprek willen over de lestijden van volgend jaar. We
nodigen ze uit voor 22 juni, dan staat onze laatste MR-vergadering gepland.
6. WVTTK
Masha gaat kijken of er een nieuwe MR-emailadres aangemaakt kan worden.
Safreena merkte eerder op dat de Notulen, nadat deze zijn goedgekeurd, verspreidt moeten worden onder
de ouders. Di gebeurde onder Sander wel, stond op de website. Dit zal vanaf de volgende MR vergadering
weer gebeuren.

