MR Vergadering: 25 november 2019
Aanwezig: ouder WD, ouder MH, juf M, juf B en directeur JvS
1.Opening
2.

3.
Zie OMR notulen
GMR nieuws: Doordat de twee GMR-ren in elkaar gaan haken zijn er minder mensen nodig.
4.
Vakantieplanning is rond, staat ook op de website. 2 weken meivakantie en de derde pinksterdag.
De taken zijn verdeeld en het werkverdelingsplan is van start.
Het nieuwe leerlingvolgsysteem is erdoor; Iep, uitleg hierover komt op de ouderavond.
Speeltijd is onderwijstijd is rond, geen reacties zijn er op het laatste bericht gekomen.
5.
Fusie Odyssee loopt. J v S zit in een van de werkgroepen. De IB-ers komen in januari bij elkaar. Ter ore is
gekomen; de zorgelijke financiële staat van Odyssee. Jella heeft dit nagevraagd. Een fusie per januari is niet
haalbaar omdat Odyssee het financiële deel eerst op orde moet hebben. De intentie van samengaan blijft
staan, maar er is nog geen datum vastgesteld. Jella heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken
omtrent de fusie van De Gearhing met Odyssee.
Parro app: voor ouders wel handig, je weet meteen dat het van school is. M merkt dat ze nog vaak mailt
i.v.m. grote bestanden. De vraag is moeten de leerkrachten met de ouders kunnen Parro-appen? En wat wel
en wat niet. De teamleden gaan hierover afspraken maken.
Luizen: de luizenmoeder heeft een verslag gestuurd, deze wordt naar een ieder doorgestuurd. Het protocol is
ook bijna klaar en gaat dan naar het team.
Oud papier briefje is in het dorp rondgedeeld, JvS legt uit dat er nog een proefperiode is tot mei om het tot
een succes te maken. In de nieuwsbrief vermelden inleveren op dinsdag en woensdag, op donderdag wordt
hij opgehaald. Hoe laat? Maaien? De container schijnt op de tegels te staan. Juf B vraagt na.
6.
Met de identiteitscommissie: voorbereiding ouderavond, wordt vervolgd.
7.
Verkiezingen MR; JvS stuurt voorbeeldbrief. Zijn er meer belangstellenden dan moeten we even afspreken
hoe we het regelen, misschien stemming op de ouderavond? De brief moet z.s.m. weg via Parnasys, kan het
met de ouderavond bekend gemaakt worden en nemen we afscheid van ouder MH.

Jaarverslag komt op de ouderavond, MH maakt het.
Begroting komt op de OMR ter sprake.
Team: nieuwe leerkrachten in 5/6 tot eind van het jaar.
Leerlingenraad: vernieuwd, de pleinwacht wordt nu gedraaid met groep 7 en 8. Na iedere vakantie nu
klassengesprek en vergadering. Buitenspeelgoed is een succes.

Koffieochtend 10 december plannen en nog een in maart, bijvoorbeeld wat vinden de ouders van de Parro
app. en schoolreisje/ kampbeleid (ook als bijlage in nieuwsbrief), JvS doet een brief.

8. Rondvraag
Kampbeleid en schoolreisje beleid in groep 1-4 (aanvulling) duidelijk. Mogelijk wordt dit document nog
aangevuld met info over de verzekeringen. Er is verder gesproken over de enkele ouder die het spannend
vindt.
Bij kamp: aanpassing in het beleid: ouders die nog niet eerder mee geweest zijn met een kamp hebben
voorrang.

De OR is bezig met schoolkassa, voor het innen van bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage. Dit kost € 3,per kind, school en ouderraad delen de kosten, de transactiekosten komen dan bij de prijs van bijvoorbeeld
kamp. Dit gaat dan via Parnassys/Parro.

