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Notulen MR-vergadering  

 

Datum :       27 september 2017 

Aanvang :    19:30 uur 

Locatie :       OBS et Buut 

Aanwezig :  Oudergeleding:  

                      Karin Schäfer (voorzitter), Sander Abbring 

                      Personeelsgeleding:  

                      Irene Jongejans, Marja Latenstein, Heidi Wester, Maartje ten Wolde(notulen)  

                      Directie:  

                      Dea Sombroek, Jan Molenaar 

Afwezig:      Etiënne Deen, Yolanda van der Jagt (aftredend) 

 

 

 

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda 

Karin verwelkomt Heidi als nieuw MR-lid 

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering (29-06-‘17), 

Een paar kleine aanpassingen worden aangegeven. Notulen akkoord.  

 

3. Ingekomen stukken 

Nagezonden bericht a.d.h.v. de vorige vergadering: het percentage deelname ouders aan het 

tevredenheidsonderzoek was 48%; 166 ouders.  

 

4. Bevindingen visitatiecommissie 

Mooi pedagogisch klimaat. 

Aanbevelingen: o.a. op het gebied van een doorgaande lijn is nog winst te behalen. Dit is dat de 

manier van werken in iedere groep op dezelfde manier gebeurt. 

 

5. Leerlingenraad 

Nog te bespreken in het team. Directie brengt het opnieuw in een volgende keer als er meer zicht is 

op wanneer een leerlingenraad opgestart kan worden. 

 

6. Waterschool/gezondheid op school 

Kwaliteitsteam (KWT) motoriek en gezondheid gaat verder nadenken over hoe gezondheid toe te 

passen in de school.  Bij nieuws wordt dit als punt ingebracht door iemand van het KWT. 
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7. Zorgstructuur 

Hoe ziet de zorgstructuur eruit? Is er een protocol? Bijvoorbeeld als een kind van school wordt 

verwijderd (disciplinair) of verwezen (niet genoeg ondersteuning kunnen bieden). Worden ouders 

hierin meegenomen?  

School volgt op het gebied van verwijzen de  procedure vastgesteld door het samenwerkingsverband.  

Verwijderen gaat volgens de Regeling Schorsing en Verwijdering van Zaan Primair.  

 

8. Ouderbijdrage/begroting oudergelden/ groepsbudget 

Actueel overzicht; nog 4 (=1%) ouders hebben de ouderbijdrage niet betaald. Deze ouders worden 

benaderd. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar in het gesprek wordt het belang van betalen 

benadrukt. Het geld moet ten goede komen aan de kinderen. 

 

Er is een begroting opgesteld voor het jaar ‘17-‘18. Deze kan bij de jaarvergadering worden 

gepresenteerd. Afgelopen jaar was de opkomst teleurstellend.  Iedereen ontvangt het financiële 

jaarverslag en het jaarverslag van de MR. 

 

Vanuit de ouderbijdrage willen we een groepsbudget invoeren. Over vormgeving daarvan moet nog 

nagedacht worden.  

 

Voorstel Ouderbijdrage: 

Hele jaar €27,50 

Instromen vanaf 1 jan tot 1 mei:  €20,- 

1 mei - einde schooljaar €5,- 

Jan koppelt dit terug naar de administratie (actie) 

 

9. Rol van ouders in de school 

Is er behoefte aan klassenouders? Vanuit het team is de voorkeur op oude manier verder te gaan, 

maar dat er eerder inzichtelijk wordt gemaakt welke activiteiten er zijn waar ouderhulp bij nodig is. 

Op de bouwvergaderingen gaat besproken worden hoe dit vorm te geven. 

 

Is het mogelijk om de AC om te buigen in een OC? Ouderraad helpt bij activiteiten en houdt zich ook 

bezig met oudergelden.  

 

Idee: stukje buutpraat om te inventariseren; wat vinden ouders ervan?  

Directie maakt een plan en brengt dit in bij de MR. Ook komt er een overzicht van werkgroepen 

binnen de school naar de MR.  

 

10. Schoolreisjes 

Er zijn dit schooljaar wijzigingen. De groepen 4 gaan één dag op schoolreis en geen nacht meer. Was 

voor veel kinderen pittig en de begeleiding drukt zwaar op de organisatie. 

Begeleiding bestaat niet meer alleen uit leerkrachten. Dit kunnen ook van mensen buiten de school 

zijn. De leerkrachten kijken naar passende begeleiding, dit kunnen ook ouders zijn. De regie blijft bij 

de leerkracht. Bij de meerdaagse schoolreizen gaan er sowieso 2 leerkrachten mee. 
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De groepen 5 gaan twee dagen (1 nacht slapen) 

De groepen 6 gaan twee dagen (1 nacht slapen) 

De groepen 7 gaan drie dagen (2 nachten slapen) 

De groepen 8 gaan vier dagen (3 nachten slapen) 

 

Let op: inkomsten en uitgaven schoolreizen gaan veranderen, dit wordt aangepast in de begroting als 

de bedragen en bestemmingen bekend zijn. 

Er komt nog een bericht in de Buutpraat. 

 

11. Nieuwbouw 

In oktober wordt het in de 2e  raadsvergadering besproken. Hopelijk wordt het principeakkoord 

goedgekeurd en kan de bouwvergunning worden aangevraagd.  

De bestemmingsplanwijziging is afgeschoten en die is opnieuw aangevraagd. 

 

13. Vergaderingen plannen 

Maandag 6 november + jaarvergadering. Voor die tijd kascontrole, is al in werking. 

Januari: op een woensdagavond 

Maart: op een maandagavond 

Mei: op een woensdagavond 

Juli: op een maandagavond 

 

14. Rondvraag 

 Marja neemt komende tijd het notuleren over van Maartje 

 Bij het inbrengen van een vergaderpunt ook aangeven hoeveel tijd dat punt gaat innemen. 

 Komt er een nieuwe foto van de MR leden? Ja proberen dat op 6-10-2017 te doen . Ryanne 

de vries maakt foto's van nieuwe leerkrachten voor op de website. 

Petra maakt nieuwe groepsfoto's. 

 Hoe is het met Fred? Het herstel neemt langere tijd. Hij voert een aantal taken uit voor het 

bestuur bijv. het begeleiden startende leerkrachten. 

 Vinden we het leuk uit eten te gaan? Ja, na de kerst  met de nieuwe MR leden. 

 


