Notulen MR-vergadering

18 januari 2016

Aanwezig: Sarissa Sloot, Tanja Fokker, Femmie Dokter, Age-Jan Hut, Corine Plat, Eline Bonhof.

Openbaar deel:
TSO
Mogelijkheid voor alle ouders om in te lopen en mee te denken over een langdurige oplossing
voor het steeds terugkerende vrijwilligerstekort bij de TSO.
Er zijn geen ouders aanwezig om mee te denken.
Onlangs is gecommuniceerd dat er op dit moment weer voldoende aanmeldingen zijn.
Echter, er zijn al enkele vrijwilligers die besloten hebben binnenkort te stoppen. Hierdoor
komt het probleem van het vrijwilligerstekort alweer in zicht.
Er moet dus gekeken worden naar een permanente oplossing.
Op dit moment lijkt het voorstel om alle – van de TSO gebruikmakende – ouders mee te
laten draaien als vrijwilliger het meest haalbaar; organisatorisch en financieel. Deze ouders
zullen standaard ingeroosterd worden.
In de periode tussen de meivakantie en zomervakantie zal dit voor het eerst gedaan worden.
Voor de zomervakantie wordt dit geëvalueerd en wordt de definitieve werkwijze
vastgesteld. Ouders zullen een aantal keren per jaar aan de beurt zijn. Roosters worden ruim
van te voren gecommuniceerd, zodat ouders tijd hebben om dit met hun werk te regelen.
(bijv. rooster voor mei t/m juli gaat in maart naar ouders) Ouders die onderling ruilen
melden dit aan de TSO-coördinatoren.
Age-Jan zal deze boodschap zo spoedig mogelijk na het verschijnen van de notulen
communiceren met ouders.
Belangrijk hierbij is om duidelijk te maken:
Vaste TSO-vrijwilligers:
hebben de leiding/verantwoordelijkheid + krijgen een
vrijwilligersvergoeding.
Ingeroosterde ouders:
zijn verplicht vrijwillig + krijgen géén vergoeding.
Verder wordt aangegeven dat regelmatig ouders te laat kinderen aan of afmelden voor de
TSO. Dit vraagt veel extra werk en organisatie van de coördinatoren. We bespreken opties
om hier mee om te gaan: ouders bewust maken van de gevolgen van dit late melden,
(drie)dubbele strippen rekenen. Beide coördinatoren gaan hierover met elkaar in overleg.
Bestuur TSO
Het bestuur van de TSO moet dit jaar vernieuwd worden. Simone van Sleeuwen is bereid
zitting te nemen. Eline zal een oproep doen voor andere bestuursleden. Wellicht goed om
hierbij te omschrijven wat verwacht wordt van dit bestuur, zodat duidelijk wordt hoe
zwaar/licht deze taak is. Mochten er onvoldoende aanmeldingen komen, stelt Age-Jan voor
om SAC-leden te vragen zitting te nemen.
Leden van de MR kunnen niet in het bestuur. Zij zijn de controlecommissie, die o.a. de
kascontrole uitvoeren. Deze kascontrole vindt elk schooljaar plaats in augustus/september,
voor de algemene informatieavond.

Verder geeft MR(oudergeleding) goedkeuring bij verandering van de prijs van
strippenkaarten TSO.
Ook denkt de MR mee bij het opstellen van TSO beleid.
Besloten deel
Beleidsplan TSO
We bekijken en bespreken het beleidsplan TSO. Er blijken meerdere versies op tafel te liggen.
We nemen de meest recente (van de website).
Age-Jan verwerkt onze opmerkingen en past het beleidsplan aan. Deze mailt hij rond en zal in de
vergadering van april opnieuw besproken worden.

Notulen 7 december
Deze worden goedgekeurd.
Corine geeft aan dat Greetje haar in de MR zal vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
Rondvraag
*Let op bij het rondmailen binnen de MR dat je het onderwerp veranderd, wanneer je reply
gebruikt. Dit zoekt makkelijker naar mailtjes en onderwerpen.
*Is het van belang dat Age-Jan bij de volgende vergadering aanwezig is?
Wanneer wij zorgen dat onze vragen over jaarplan en jaarverslag van te voren met Age-Jan
gecommuniceerd zijn en hij hier vooraf antwoord op kan geven, is het niet noodzakelijk dat
hij 8 februari aanwezig is.

Actie
Communicatie nieuwe werkwijze TSO in
Don.Post.Co
Oproep bestuursleden TSO
Beleidsplan (‘plan van aanpak’) TSO vernieuwen
Jaarplan en jaarverslag lezen en vragen aan AgeJan stellen of mailen

Door
Age-Jan
Eline
Age-Jan
Iedereen

