Notulen MR-vergadering 19 maart 2019
Aanwezig:
Hanneke, Susanne, Patrick, Femke, Sanne, Mascha, Marleen
en Eveline
Afwezig:Maartje
Opening
Patrick opent de vergadering. Punt 5 begroting wordt veranderd in formatie en punt 6
werkdrukmiddelen komt te vervallen.
Notulen
De notulen van 23 jan. 2019 worden goedgekeurd. Naar de notulen van 13 feb.
wordt door Patrick nog eens kritisch gekeken zodat alles zorgvuldig staat
genotuleerd. Deze notulen worden dan verspreid onder de leden en opnieuw
ingebracht tijdens de volgende vergadering.
Binnengekomen stukken
Er is een mail van een ouder uit Afferden binnengekomen ivm de situatie rondom het
schoolkamp. Patrick zal hierop reageren naar de betreffende ouder.
Kamp
Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden in Deest met enkele ouders en de
leerkracht van ’t Klosterhufke. Dit gesprek is goed verlopen.
Op de St. Victorschool zullen de desbetreffende leerkrachten ook met een aantal
ouders om de tafel gaan.
Schoolreis (punt wordt door Sanne ingebracht)
De schoolreis zal volgend schooljaar plaats moeten vinden tijdens het schoolkamp
van groep 7 en 8. Het advies wordt gegeven aan de werkgroep om goed na te
denken over vervoer en locatie.
Formatie
Op beide scholen ziet de formatie er goed uit. In Deest kunnen de groepen
gehandhaafd blijven. In Afferden zal er volgend schooljaar 1 kleutergroep zijn. Er
komt ook eerder geld vrij ivm de werkdrukgelden. In april wordt bekend hoeveel.
Marleen heeft voorstellen voor volgend jaar aan de teams gegeven. Die buigen zich
daar nu over. Als er een besluit is genomen dan komt dit punt terug in de MR.
Privacy beleid
Er is voor ouders verwarring over wat nu wel of niet mag. Marleen heeft inmiddels
info verkregen via Mosa en Tom v/d Geijn. Marleen zal deze info delen met een
ouder uit Afferden en met Hanneke. Samen zullen zij een nieuw beleid maken
rondom privacy. Dit stuk zal dan terugkomen in de MR.
Studiedagen

Ouders geven de voorkeur aan een hele studiedag. Marleen neemt dit mee in de
keuze van studiemomenten voor het team.
Groep 1/2B in Afferden
Femke heeft via ouders te horen gekregen dat men zich zorgen maakt over de vele
wisselingen in deze groep. Krijgen deze kinderen nu hetzelfde onderwijs als in groep
1/2 A? Dat krijgen zij. De leerkrachten van alle kleutergroepen komen regelmatig
samen om vorm te geven aan het onderwijs bij de kleutergroepen. Zij werken aan
dezelfde units binnen Early Years. Deze units (thema’s) worden samen voorbereid.
Hierbij zijn de vervanger en de nieuwe leerkracht ook betrokken geweest.
Mochten ouders hier nog vragen over hebben kunnen zij bij Marleen of de
kleuterleerkrachten terecht.
Zwemles
Er is een conceptnota geschreven door de gemeente. Deze is met de
schooldirecteuren besproken. Op enkele directeuren na wil de meerderheid stoppen
met de zwemles. Zij vinden het wel belangrijk dat er een aanbod is voor allochtone
kinderen en kinderen uit minderbedeelde gezinnen.
Het stuk wordt binnenkort behandeld in de gemeenteraad. In mei/juni moet het dan
officieel worden. Hierna nemen scholen het definitieve besluit om wel of niet te gaan
schoolzwemmen.
In Deest is er een financieel probleem ontstaan rondom het betalen van de
vervoerskosten. Van de 32 kinderen betalen 6 ouders de kosten. (4 euro per
zwemles per kind). De school moet nu +/- 1800 euro zelf bekostigen. Marleen heeft
dit probleem bij SPOM neergelegd.
Krimp
Geen nieuwe ontwikkelingen.
GMR
Nav de notulen van de GMR zijn er vanuit de MR geen vragen en of opmerkingen.
Rondvraag
Hanneke:
Susanne:

Wordt er nog gekeken naar een continurooster?
Nee, op dit moment is daar bij ouders geen behoefte aan.
Hoe staat het met de zaken rondom de kerk in Deest?
Marleen heeft haar zorgen bij SPOM neergelegd en die houden het
mee in de gaten. Het is niet duidelijk wanneer het bedrijf van start gaat.

De volgende vergadering is dinsdag 16 april om 19.30 uur in Deest.
Willen de betreffende mensen dit kenbaar maken in de nieuwsbrief en de Babbel.
Eveline gaat Kevin benaderen om de notulen t/m 23 jan. 2019 op de site te zetten en
de agenda voor 16 april. Tot en met 9 april kunnen jullie punten aanleveren.

