Notulen zakelijke ouderavond MR de Getijden
9 nov 2017

Aanwezig schoolleiding: Joke Ettes
Aanwezig MR: allen
Aanwezig ouders: velen
Afmeldingen: juf Gerrie, fam Balk, fam Wiersema, ouders Bjorre, fam Aikema

1 Opening door voorzitter MR (PattyWagenaar)
2 Verantwoording ouderbijdrage (Joke Ettes)
Saldo in schooljaar 2016-2017 gedaald met 500 Euro (1827,30 naar 1310.42)
Niet ontvangen bedragen: 450 ouderbijdrage en 550 schoolreisgeld. School mag i.v.m.
wettelijke vrijwilligheid geen nota’s sturen of herinneringen sturen. Weigeren van kinderen
op schoolreisjes omdat er niet betaald is, willen we zeker niet. Waarschijnlijk is er meer
sprake van vergeten dan van onwil tot betalen.
Voorstel: instellen kascommissie met penningmeester, deze zou wel nota’s en
herinneringen mogen sturen
Patty Brandhorst geeft aan dit eerst op te willen pakken. Diana van Esch wil er nog even een
nachtje over slapen of ze Patty in het volgend schooljaar kan opvolgen. Oproep in Even
Bijpraten volgt.
3 Vaststelling ouderbijdrage
Ondanks behoefte aan wat extra budget (zie ook p 2) blijft het bedrag eerst op hetzelfde
niveau: € 25 ouderbijdrage en € 25 schoolreisje. Bij verdere terugloop van de reserve evt.
volgend schooljaar beslissing verhoging ouderbijdrage naar € 30.
Er wordt nog opgemerkt dat de ouderbijdrage vrijwillig is, ouders mogen evt. ook meer
geven.
Schoolkamp (gr 7+8) bijdrage 70 Euro
4. Jaarverslag MR (Patty)
Een duidelijk jaarverslag
Diverse vragen waarin ongerustheid over het opstellen van criteria voor evaluatie van de
participatiescholen wordt uitgesproken. De directeur- bestuurder van L en E, Aris Fickweiler,
heeft het initiatief genomen tot het samenstellen van een stuurgroep om bij de 3
participatiescholen in Pieterburen, Adorp en Garnwerd te komen tot criteria waarmee de
projecten op deze scholen kunnen worden geëvalueerd. Ook het doel van deze evaluatie zal
nog nader door deze stuurgroep scherper worden geformuleerd.

5. Kort overzicht jaarplan school (Joke)
Focus ligt op technisch lezen. De reden hiervoor is dat in gr 3, 4 en 5 dit onderdeel beneden
het landelijk niveau ligt. Dit vraagt extra tijd en inspanningen om dit in de bovenbouw weer
recht te trekken, liever al eerder in de onder- en middenbouw.
Door Bibliotheek op School is een bijdrage van 2500 Euro voor boeken bibliotheek en 1000
Euro voor kasten in vooruitzicht gesteld. Dit wordt gefinancierd door een subsidie van
Stichting Kinderpostzegels.
6 Rondvraag
Joline- Aanrijroute school, de vele auto’s leveren gevaarlijke situaties en overlast op. Oproep:
parkeren op parkeerplaats in het dorp, hier is veel ruimte en ligt op korte loopafstand van
school.
Diane- Afspraken over hoe om te gaan met digitale media? Joke- onderdeel van jaarplan,
eerst onderbouw, later midden- en bovenbouw
Daan- Verpakkingsvrije school? De wenselijkheid hiervan wordt door velen beaamd. Wel
volgen er ook praktische kanttekeningen.
Heleen – Pleinwacht uitbreiden? Evt kunnen ouders hierin een rol spelen?- Team zal dit t.z.t.
bekijken
Eefke- Evaluatie continurooster? Middag pauze te kort? Weinig tijd voor kinderen om brood
op te eten tussen 11.45 en 1200 uur. Meer tijd zou ten koste kunnen gaan van leertijd. Rol
ouders? MR zal punt oppakken.
Ria- Gaat mediawijsheid nog door? Joline: ja, 6 lessen
Ria – wie bepaalt of er wordt deelgenomen aan activiteiten als Koningsspelen en
schoolontbijt? Joke: het team.

