Notulen MR Overleg Dr. Plesmanschool
Datum:

Dinsdag 10 juli 2018

Tijd:
Aanwezig:

19:00-21.10 uur
Marion Kamperman en Marion Lubbers (notulen) (Wanda afw)
Irma Fonville (VZ), Linda Louman (Wilco afw.)
Irma Fonville zal vandaag voor het laatst zijn.
Pieter de Kool (v.a. 19.00 uur)
Steven de Greef

Gasten:
Toehoorders:
Bijlage(n):
Tijd
19:00 uur

Onderwerpen
Opening / agenda

Houder
VZ

Actie
informeren

19.05

Notulen vorige vergadering zijn akkoord VZ
bevonden.
TSO:
directie
De TSO komt tekort en gaat van (was
230 leerlingen) 60,- naar 85,- per kind.
(aankomend schooljaar 210 leerlingen)
En hij gaat omhoog omdat we al een
tekort hadden. Het afgelopen jaar is
gedekt
vanuit
reserves.
Nieuw
speelgoed is er niet aangeschaft.
Prijs gaat deels omhoog omdat er
minder leerlingen zijn.
De MR stemt in met de verhoging van dit
bedrag.
De vraag is aan Inge hoe groot de
reserve nog is.
En of het aantal aanmaningen bij twee
mag stoppen, erna volgt een persoonlijk
aanspreekmoment door Pieter naar de
betreffende ouders.
Vrijwel alle ouders hebben de TSO van
het afgelopen jaar betaald.
Aankomend schooljaar gaat Justin op de
donderdagen en vrijdagen een half uur
buiten lopen. Ook wordt gedacht
aan de spullen
van
de
Johan Cruijf Foundation.
Concept Schoolgids.
directie
Diverse aantekeningen.
3.1
speelplaats: Kan
iets
van
Johan Cruijf bij.
Coördinatoren ob en bb. Moeten daar
namen bij?
Er wordt overlegd over het feit dat er
maar twee rapporten zijn geweest. De
rapporten
zijn
om

Vaststellen

19.10

19.30

Bespreken
en
vaststellen

Bespreken e
n
deels
vaststellen

de toetsmomenten heen gepland. De
aandacht / prioriteit moet vooral uitgaan
naar de analyses van de toetsen. De tijd
van de leerkrachten wordt zo beter
verdeeld.
Misschien dat er een uitleg hierover kan
komen naar ouders toe.
Pieter past de Gids aan en stuurt de gids
door aan een van de teamleden zodat er
nog vier ogen over gaan. Wat de
oudergeleding betreft is het akkoord.

19:45

19:55
20:00

20:03

20:08

20:10

Ouders wordt gemeld dat er een update
is van de schoolgids
Ouderevaluatie
directie
Er is een evaluatievraag gestuurd aan
alle ouders, daar is op gereageerd door
7 ouders.

bespreken

De thema’s die terugkomen zijn rokende
ouders bij het hek, de Overblijf, het
organiseren
van
evenementen
(Avondvierdaagse). Beperking van het
aantal mailingen. Klassenouders (De OV
zou afgelopen jaar een lijst met taken
gaan omschrijven, zodat er duidelijkheid
ontstaat waar de ouder aan toe is. Pieter
vraagt die lijst op).
Pieter komt erop terug bij het team en
zal het Plesmanjournaal gebruiken om
informatie door te geven.
Morgen gaat het team evalueren
over het afgelopen schooljaar.
Er is appeltaart
iedereen Bedanken en
opeten
Stand
van
zaken
Ouderavond directie
September
De ouders
worden
op
groepsniveau geïnformeerd en kunnen
erna een thema over Mediawijsheid
volgen.
Het nieuwe hek. Er komt een nieuw laag directie
hek met smalle tussenruimte tussen de
spijlen.
Gezonde school:
directie
Er wordt een project aangevraagd in
september om voor een periode van een
aantal maanden de hele school van fruit
te voorzien met regelmaat.
Opbrengsten Cito eindtoetsen
directie
Een aantal groepen

20:18

worden benoemd met wat stijgende
en zakkende onderdelen. Ook is hier en
daar en verklaring voor gegeven.
Pieter is tevreden. De enorme stijging
van de vorige keer is nu geconsolideerd,
dat is normaal.
Een eindversie wordt gedeeld wanneer
het geheel afgerond is.
AGV bij de TSO
directie
Is de TSO een officiële stichting? Wij
denken van niet, dus hebben wij als
school er iets mee te doen. Wij
als school geven het aan een persoon.
Naar ouders toe melden we dat
er vertrouwen is en dat er controle volgt.
Verwerkersovereenkomst. Het kan ook
intern blijven. Volgend jaar wordt
beschreven wat er met de gegevens van
de TSO gebeurt. De TSO hoeft niet
officieel te worden. TSO krijgt een
namenlijst per klas om betalingen te
controleren.
Incidentenregistratie?
Ongevallenregistratie? Is dit er allemaal
voldoende. Verzekering enz.

20:35

20:45

Samengevat:
Actiepunt september: Inge uitnodigen.
Verantwoording oppakken en het gespre
k voeren de TSO zo formeel mogelijk in
te richten. Welke rol heeft ze. Wat doet
ze wel en wat doet ze niet. Is het
verstandig om er iemand bij te vragen?
In het kader van de AVG moeten we
gewoon een body neerzetten. Om
iedereen te beschermen.
Mail GMR en Jaarverslag
VZ
Doorschuiven naar september
Irma gaat het jaarverslag van vorig jaar
opzoeken. Marion K gaat helpen zoeken
en stuurt die door naar de MR-leden.
Rondvraag:
iedereen
Pieter bedankt Irma hartelijk voor haar
bijdrage binnen de MR. Groot
compliment voor haar rol als voorzitter.

