Notulen MR vergadering maandag 22 januari 2018
Aanwezig: Gerda Vogelzang, Sarissa Sloot, Femmie Dokter, Age-Jan Hut, Daan de Bruijn, Petra Hof

1. Opening en welkom Daan de Bruijn.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten voor de agenda.
3. Notulen 9-10-17
Peuterspeelzaal in de school: De schoolbesturen Catent en Stichting op Kop hebben overleg
gevoerd met De Kindervilla uit Oldemarkt. Dit heeft geen concrete samenwerking
opgeleverd. Momenteel wordt er nog gesproken met een andere aanbieder.
Er is geen kas commissie meer binnen het AC. De oudergeleding van de MR neemt dit voor
het schooljaar 2016-2017 op zich. Een datum voor deze controle wordt nog nader bepaald.

4. Onderwijskundig jaarverslag 2017
Het jaarplan 2017 is uitgebreid met een evaluatie in de meest rechter kolom.
In 2018/19 wordt door de gemeente bekeken of samengaan (of onder 1 dak gaan) van de
scholen binnen Steenwijkerwold mogelijk is. Het mogelijk samengaan van de 3 scholen in
Steenwijkerwold staat gepland voor de periode 2018-2025.
5. Onderwijskundig jaarplan 2018
De vraag is of een leesspecialist ook onder de specialisten hoort te staan op blz 3. Er is voor
gekozen om alleen specialisten te noemen met een uitgebreide studie.
Het CvB (College van Bestuur) komt maandag 29 januari op school om in gesprek te gaan
over de taakzwaarte. Het team heeft zich hier in verschillende sessies op voorbereid.
6. TSO
De incasso procedure is opgezet, maar werkt op dit moment nog niet. Het rekeningnummer
van de TSO staat op naam van 3 personen die geen verplichtingen meer hebben met de
school. Via de bank en de Kamer van Koophandel wordt nu een oplossing gezocht. Op dit
moment zijn Age-Jan Hut en Marijn Vis in afwachting van een mail van de KvK. De KvK geeft
nu aan dat voorgenoemden contact persoon kunnen worden. Dan kan de bank een en ander
in werking stellen. Mochten er te korten komen binnen de TSO, dan springt de school bij met
een voorschot.
7. Informatie vanuit de GMR
 De jaarvergadering vindt plaats op 19 april 2018 in Meppel. Uitnodiging volgt nog.
 Er is een informatie bulletin te vinden op de site van de GMR. In de nieuwste editie
wordt onder andere gesproken over het nieuwe medicijn protocol voor komend
schooljaar.
8. Ingekomen post
Er is geen post binnengekomen.

9. Jaarverslag MR 2017
Goed gekeurd.
10. Tevredenheid schooltijden
Twee jaar geleden is er een enquête gehouden en op dat moment was de meerderheid van
de ouders tevreden over de huidige schooltijden. We gaan nu een nieuwe enquête houden.
Daan geeft toelichting hoe een en ander bij de Plataan verlopen is. Deze school is nu
anderhalf jaar geleden over gestapt op het continue rooster.
Zij zijn uitgegaan van het feit dat de MR en het personeel achter de uitkomst staan van het
onderzoek. De vraag die ze gesteld hebben aan de ouders is: “wil je dat we gaan kijken of er
een continue rooster mogelijk is”. Deze vraag is uitgedeeld tijdens de 10 minuten
gesprekken. Men kon dan terplekke een antwoord aankruisen en het formulier weer
inleveren.
Hierna is door de directeur en het personeel uitgezocht wat het best passende rooster is en
wat de kosten hiervan zijn. Hier is ongeveer 2 maanden overheen gegaan en daarna naar de
ouders gecommuniceerd.
Daan gaat ons de informatie sturen vanuit de Plataan, zodat we dat kunnen bestuderen voor
we zelf weer een onderzoek gaan starten.
11. Rondvraag
Hoe zit het met de afvoer van wateroverlast bij het kleuterplein? Age-Jan neemt contact met
de mensen die aan het bouwen zijn zodra de overlast zich voordoet.

