Notulen MR De Hobbitstee 10-04-2017
Afwezig: Pim
Aanwezig: Raf, Joris, Greetje, Dirk (eerste deel), Ilse (punt 3 en 4), Miriam (punt 4), Rosetta
(waarnemend voorzitter), Peggy en Lisanne (notulist)
1. Welkom nieuwe MR kandidaten
De nieuwe MR-leden Joris Pappers (vader Robin groep 2), Greetje Brans (moeder Sam Stoffels groep
1) en Dirk van der Straaten (vader Ayla groep 7 en Quinten groep 5) en huidige leden hebben zich
voorgesteld aan elkaar. Raf heeft aangegeven dit schooljaar te willen stoppen met de MR. Wij willen
Raf bedanken voor zijn inzet. Bij het vertrek van Raf hebben wij een oudergeleding van 4 ouders en
een personeelsgeleding van 3 leerkrachten. Dit houdt in er 1 ouder als toegevoegd lid zich aansluit bij
onze MR en heeft geen stemrecht. Wel is eerder in de kennismaking afgesproken dat zij bij
afvaardiging van een ouder als eerste recht heeft op de vrijgekomen plek.
2. Ouderbijdrage/schoolreis
We hebben de huidige situatie besproken en de voor- en tegenargumenten voor een eventueel
nieuw model. Wij adviseren de ouderbijdrage en het schoolreisgeld gesplitst te vragen. Wel hebben
we de optie om via ideal te betalen geopperd. Raf onderzoekt deze mogelijkheid en komt hierop
terug.
3. Vignet de gezonde school Ilse
Wij zijn geïnformeerd over het vignet gezonde school en hebben een positief advies uitgebracht op
het beleid gezonde voeding. Als aanvulling wellicht een lijst met minder gezonde voeding erin
opnemen en voorzichtig zijn met prijzen of in belangstelling zetten omdat het een ouderkeuze is, het
kind is niet verantwoordelijk. Ook hebben wij geadviseerd het beleid in te laten gaan in september.
Vanaf de meivakantie eerst aandacht besteden aan de pauzehap tezamen met het informeren over
het einde van het schoolfruitproject.
4. School zelfevaluatie ( M-toetsen) Miriam
Miriam heeft de school zelfevaluatie laten zien en toegelicht aan de oudergeleding. De
oudergeleding heeft dit goed ontvangen.
5. M.R.-Notulen besluiten/actie-lijst
De notulen en besluiten/actie-lijst zijn goedgekeurd. We hebben de afspraak eerst de notulen te
mailen. Ter voorbereiding kan deze gelezen worden door alle MR-leden. In de eerstvolgende
vergadering worden deze goedgekeurd of aangepast. Hierna worden ze op data opgeslagen en op de
website geplaatst.
6. MR verkiezingen/commissie
De nieuwe MR-leden geven aan dat zij te weinig wisten van de MR, dat dit hen of andere ouders
ervan zou kunnen weerhouden zich kandidaat te stellen. Deze kanttekening nemen wij zeker mee bij
een eventueel volgende verkiezing. Wel gaven zij aan het informele kennismakingsmoment als
prettig ervaren te hebben.
Pim heeft als vraag aan de nieuwe leden of zij met zijn voorzitterschap instemmen. Greetje, Dirk en
Joris hebben hier allemaal mee ingestemd.
7. Huishoudelijk regelement 2016-2017
Wij hebben het huishoudelijk regelement doorlopen, besproken en aangepast waar nodig. Deze
nieuwe versie wordt verstuurd door Lisanne naar alle MR-leden, wanneer de maillijst is aangepast.
De maillijst zal Peggy ism Maya aanpassen. Tezamen met het nieuwe regelement, zal Lisanne het

activiteitenplan, het regelement en de statuten doormailen ter voorbereiding op komende MR
vergadering, zodat we hier sneller doorheen kunnen gaan.
Pim heeft hierbij als aantekening dat de positieve samenwerking die gestart is met de AC, wat hem
betreft verder wordt doorgezet samen met Rosetta.
We zullen ons bewust moeten zijn van de informatie die wij nodig hebben ter voorbereiding van een
vergadering van bijvoorbeeld de directie of IB’er, zodat wij vooraf de stukken kunnen inlezen.
8. activiteitenplan MR schooljaar 2016-2017
9. MR reglement
10.MR statuten
Schuiven door naar de volgende MR vergadering, zie punt 7.
11. Mededelingen Personeelsgeleding cursus aanbod MR
Salto verzorgt MR cursussen. De MR vervolg/opfris cursus is als zeer prettig en zinvol ervaren. Pim en
Lisanne hebben de MR-start gevolgd bij het VOO en ook zij hebben deze zelfde ervaring. Ook hebben
zij ervaren dat wij als MR op een zeer goede weg zitten wat betreft de regelementen.
De koningsspelen komt eraan, dit jaar rondom school. Er zullen sportclinics, spelrondes aanwezig
zijn.
Ook ligt er een sponsorloop en de feelgoodmarkt in het verschiet.
Groep 8 stoomt zich klaar voor de Eind-Cito volgende week.
12. Mededelingen Oudergeleding
Pim geeft aan dat de afspraak op de Springplank mbt de verkeerssituatie rondom beide scholen
verzet is naar 22 mei tussen 19.00-20.30 en ongeveer 30 min zal duren. Door de verplaatste datum
kan Pim niet aanwezig zijn en heeft Greetje aangegeven hierbij aanwezig te zijn. Pim stelt Greetje op
de hoogte van de contactgegevens van de MR van de Springplank zodat zij tijdig op de hoogte kan
zijn van de precieze tijd.

