NOTULEN MR/SR-VERGADERING 15-12-2021

•••

NR

2

BESTEMD VOOR

• mr-leden
• sr-leden
• directie
• digitaal
• archief
aantal kopieën

:
:
:
:
:
:

SN - AS - SR - AV
IS - EB
GVV
website
origineel
8

AFWEZIG

•
•

mr-leden
sr-leden

:
:

VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1.

Opening
Welkom aan IvD vanuit de GMR en KR vanuit het Ouderfonds.
We staan in gedachten stil bij onze collega JH, AS steekt een kaars aan.

2.

Notulen mr/sr-vergadering nr.1 05-10-2021
Notulen zijn vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen Veiligheidscommissie: Na de vakantie, op 17 januari, vindt er weer een fietsactie
plaats rondom de school. Daarbij worden rode en groene kaartjes uitgedeeld, maar ook flyers
met de vraag naar vrijwilligers om de hekjes bij het onderbouwplein te openen en sluiten. Er
is nog geen reactie gekomen op die vraag in het RankBulletin. Voorstel vanuit de
veiligheidscommissie is om de hekjes dicht te laten doen door de pleinwacht en open door
de kinderen die het fietsenhok op slot doen.

4.

TSO
MJD kan helaas toch niet aansluiten bij de vergadering.

5.

Ouderfonds
Het woord is aan KR:
Er komt ongeveer €4000-€4500 per jaar binnen aan ouderbijdragen. De helft daarvan gaat
naar de AC voor het organiseren van activiteiten. Ieder jaar gaat er ook ongeveer €1000 naar
de schoolbieb.
We lopen ieder jaar iets in op de reserves. De reserves zijn nog voldoende om dat voorlopig
te dekken. Het is wel noodzakelijk om enige reserve te behouden, bijvoorbeeld wanneer de
geluidsinstallatie van de school het begeeft.
Ongeveer 95% van de ouders betaalt de vrijwillige bijdrage. Stichting Leergeld springt sinds
dit jaar niet meer bij in deze ouderbijdrage.

Het ouderfonds neemt een passieve houding aan waar het het uitgeven van financiën betreft.
Zij staan wel open voor ideeën vanuit school. Hierbij gaat het om aanvragen die buiten het
reguliere schoolprogramma vallen. Leerkrachten kunnen een aanvraag indienen, die door het
Ouderfonds zal worden overwogen.
De ouderbijdrage is de laatste jaren steeds met €1,50 omgegaan. De inkomsten zijn uiteraard
ook afhankelijk van het aantal leerlingen op school.
De statuten en reglement zijn verouderd en worden de komende periode vernieuwd. Dat is op
Veldvest-niveau opgepakt.
6.

PR
Vorig jaar hebben we twee keer een flyer rondgebracht in de wijk. Er ligt nog een derde flyer
klaar.
In een overleg met Korein hebben GVV en AS de mogelijkheid tot een inloopochtend
besproken. Op dit moment is dat lastig te plannen i.v.m. corona. Korein levert een stukje tekst
aan, dat zal worden toegevoegd aan de flyer.
AV geeft aan dat op het vlak van social media ook kansen liggen wat naamsbekendheid
betreft. Mensen willen graag een inkijkje in de school. Via social media kunnen we dat
makkelijk bewerkstelligen. Het zou de school wel meer zichtbaar maken.
Op dit moment is er binnen het team niemand die over de kennis, kunde en tijd beschikt om
dit te realiseren. We zouden in het Rankbulletin kunnen vragen of er ouders zijn die het leuk
vinden om zo’n pagina te beheren.
Naast dit stukje PR hebben we ook gesproken over de bekendheid van de MR. In het
verleden werd er na iedere MR-vergadering een stukje geschreven voor in het Rankbulletin.
AS schrijft een stukje voor het aankomende Rankbulletin. Daarin wordt ook meteen weer een
oproep gedaan voor een ouder voor de veiligheidshekjes.

7.

WVTTK
EB vraagt naar het jaarverslag van het afgelopen schooljaar. AV maakt daar een verslag van.
IvD bedankt ons voor het deelnemen aan de vergadering. Als tip geeft ze ons mee om op
informatieavonden iemand van de MR een praatje te laten doen. Daarnaast hebben zij
mensen persoonlijk benaderd met de vraag om zich kandidaat te stellen.
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