Notulen MR-vergadering 30-10-2018 (OPENBAAR)
Notulist: Shannon
1. Afscheid en welkom nieuwe leden oudergeleding: Afscheid Sandra, welkom voor Marleen.
2. Notulen vorige vergadering: Goedgekeurd
3. Rondvraag ouders: Machteld Reitmaier zit er namens de sportcommissie bij.
4. Mededelingen GMR: Niets bijzonders. Er zijn veel vacatures in de GMR beschikbaar.
Liselot heeft Ron (die de Koempoelan vertegenwoordigd in de GMR) voor volgende MRvergadering uitgenodigd om uit te leggen wat de GMR inhoudt.
5. Mededelingen directie: er is een vacature voor groep 1/2 voor Linda. Er is 1 sollicitant
waarbij binnenkort een les bekeken zal worden.
6. Presentatie jaarverslag en jaarplan 18-19: Liselot presenteert het jaarverslag. Vorig
schooljaar is de MR mede bezig geweest met het invoeren van de gezonde pauzehap.
Sandra stapt uit de MR. Marleen heeft zich als enige ouder aangemeld en zal zich per
schooljaar 2018-2019 toevoegen als MR-lid. Lindsey is herkozen als MR-lid.
Jaarplan 2018-2019; er zullen 7 MR-vergaderingen plaatsvinden, waarvan er 4 openbare
vergaderingen zullen zijn.
7. Oudergelden gepresenteerd door Karin: Karin presenteert een Excel bestand waar alle
uitgaven van oudergelden duidelijk in terugkomen.
Er is ontdekt dat leerkrachten vaak niet genoeg hebben aan het klassenpotje dat er nu is. Dit
klassenpotje bedraagt momenteel €2 per kind. Karin heeft een manier gevonden waardoor
het klassenpotje kan worden opgehoogd naar €3 per kind, zonder dat de ouderbijdrage
hiervan omhoog hoeft te gaan. Dit voorstel is unaniem goedgekeurd door de aanwezige
ouders.
Marianne gaat aan José vragen of zij zowel het jaarplan als de begroting van Karin op het
ouderportaal kan plaatsen, zodat ouders hiernaar kunnen kijken.
8. Feesten vs onderwijstijd: Er is een bericht naar ouders uit gegaan dat het team van de
Koempoelan het maken van lampionnen, vader- en moederdagkado’s wil afschaffen. Dit
omdat er effectieve onderwijstijd verloren gaat.
De aanwezige ouders geven aan dat ze het niet eens zijn met dit besluit. Ouders vinden het
belangrijk dat de kinderen nog wel vader- en moederdagkado’s maken. Het voorstel is om
het knutselen van de lampionnen te laten vervallen. Een oplossing vanuit de ouders is om
vader- en moederdagkado’s te integreren met bijvoorbeeld een taalactiviteit. Dit kan door
middel van een kaart, versje, elfje o.i.d te maken. Het voorstel wordt door de

personeelsleden van de MR teruggekoppeld naar het team van de Koempoelan en zal
worden heroverwogen.
Er wordt aan José gevraagd of zij naar de ouders wil communiceren waarom het maken van
een lampion niet meer zal worden gedaan.

