
Notulen MR vergaderine - VAHON woensdas 5 november 2019

Uitgenodigd: Oudergeleding MR:

Personeelsgeleding MR:
Ouderraad:

Afwezig:

1. Opening en vaststelling agenda:
De voorzitter van de MR opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt
conform vastgesteld.

2. Kennismaking:
De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor

De huidige samenstelling van de OR is in overleg met de directie begin dit schooljaar opnieuw vastgesteld. ln het
huishoudelijk reglement van de OR (welke momenteel wordt bijgewerkt) staat dat het niet wettelijk verplicht is om
middels verkiezingen de ouderraad samen te stellen. Deze vereiste geldt wel voor de MR. Naast het bestuur
bestaat de OR verder ook uit werkgroepen, waarin diverse vrijwillige hulpouders actief (zullen) zijn. Het werven
van hulpouders blijft een opgave. De OR organiseert 2x per jaar een oudervergadering, De maandelijkse
vergaderingen zijn bestemd voor de OR-leden, waarbij een afgevaardigde van de directie en de MR op uitnodiging
welkom zijn.

De MR is sinds december 2018 weer geactiveerd en de huidige leden (op juf Maira na) zijn enkele maanden
geleden benoemd. Vanwege de vele veranderingen op school vanaf begin 2019 heeft de MR een zeer actieve rol
vervuld, voorbeelden zijn de afuaardiging in de commissie Toekomst en de structurele maandelijkse overleggen
met de directie.

3. Samenwerking:
De voorzitter van de MR geeft aan dat het zeer wenselijk is dat beide raden nauw met elkaar samenwerken in het
kader van efficiëntie, overlappende verantwoordelijkheden en communicatie met achterban.

a. Onderlins taakverdeling
De OR heeft een faciliterende rol en fungeert als adviesorgaan van de MR. De OR is verantwoordelijk voor het
innen van de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage. De OR staat daarnaast ook in contact met ouders, schakelt
hulpouders in en is betrokken bij het organiseren van diverse evenementen op school. Het streven van de OR is om
meer leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren. De OR ziet graag verbetering in de communicatie met de

directie voor bijv. tijdig inschakelen van hulpouders voor diverse evenementen.

De MR praat mee met het bevoegd gezag over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken
hebben. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Het streven is om samen de kwaliteit
van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden van het personeel te
verbeteren.

b. Svsteem voor contact met ouders/verzorqers
Beide raden hebben momenteel geen toegang tot e-mailadressen van ouders/verzorgers. Besproken is om zelf een

contactformulier te ontwikkelen waarbij ouders/verzorgers worden gevraagd of zij hun contactinfo met beide
raden willen delen.

4. Huishoudelijk reglement OR:

De MR heeft een oude versie van het concept van het huishoudelijk regelement ontvangen en doorgenomen. De

nieuwe versie wordt zo snel mogelijk toegezonden. De MR zal de nieuwe opnieuw doornemen.
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ln het kader van transparantie is besproken of de OR-notulen ook op de website dienen te worden gepubliceerd

Nu dit niet wettelijk verplicht is, is besloten dit intern op te bergen. Mochten belanghebbenden geïnteresseerd
zijn, dan is inzage mogelijk. De secretaris van de OR zal zorgdragen dat de agenda en notulen naar de MR zullen
worden gemaild.

5. Aanvulling team OR (art. 3.3 en 3.4 statuut/HR)
De zittingstermijn voor de leden is 3 jaar. Deze termijn geldt ook voor de MR.

6. Financiën:
o. Financieel verslaq + beorotino OR

De OR heeft een concept begroting voor 20t9/2020 van de directie ontvangen. Beide raden zullen het concept met
de directie doornemen, waarna deze kan worden vastgesteld. De OR heeft geen informatie van vorig schooljaar en
kan daar geen financieel verslag voor opstellen.

b. (Diqitaol) innina ouderbiidraqe
Beide raden concluderen dat het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar niet met hen is
afgestemd. Dit punt zal worden besproken met de directie. Verder is de OR in afwachting van de bankmutaties om
de L" herinneringsbrief aan ouders op te stellen. Het is de bedoeling om dit vóór de kerstvakantie te versturen. Het
streven is tevens om een betaallink op de website te plaatsen, zodat ouders makkelijk digitaal kunnen betalen.

c. Middelen voor ouders met laao inkomen
Ouders die in het bezit zijn van een ooievaarspas kunnen deze op school laten inscannen en gebruikmaken van de
nodige korting.

7. Activiteiten planning:
Divoli, Holi, Navroton, Sinterklaos, Kerst, Koninqsdoq. Sportdaq, Opendaq, Schoolreis, Voetboldaq, Nationoal
Schoolontbiit
Beide raden bespraken de ervaringen rondom de viering van Divali 2019 en hebben hun standpunt aan de directie
te kennen gegeven.

Het idee is besproken om een besloten groepsapp per klas aan te maken (zolang ergeen app als Digiduif wordt
gebruikt), waarbij ouders door de leraar slechts worden geïnformeerd over actualiteiten op school. Reageren in de
app is dan niet mogelijk. Deze besloten groepsapp is een tussenoplossing voordat de school overstapt op een app
zoals Digiduif/Social Schools. Dit punt zal worden besproken met de directie.

Werkoroepen op school
ln de vergaderruimte op school hangt een overzicht van de bestaande werkgroepen op school, waar voornamelijk
leraren in deelnemen. Het voorstel is dat de OR het draaiboek voor alle evenementen gaat updaten.

Jaarverqaderinq
Een van de taken van de OR is om een jaarvergadering voor ouders in te plannen. ln het schooljaar 21t8-20t9
heeft dit niet plaatsgevonden, aangezien de school en de OR een turbulente tijd hebben gekend. De voorzitter van
de MR geeft als tip mee om alvast een datum te prikken om deze vergadering te houden en alvast aan de slag te
gaan met het jaarverslag. lndien nodig kan de MR worden ingeschakeld om mee te helpen denken.

8. Algemeen jaarverslag:

Zie punt 7 onder jaarvergadering.

9. Website
De MR stelt voor om de tekst van de OR op de website aan te passen, een voorstel zal worden gemaild. De

secretaris van de OR zal de tekst doornemen, aanpassen op de website en overige OR-leden op attenderen

10. Cursus VOO:



De voorzitter van de MR vraagt of de VOO cursus 'Ouderraad' niet iets is voor de OR, zeker nu de huidige OR-leden
weinig ervaring hebben. De voorzitter van de MR zal de link van de website van de VOO over de cursus aan de OR-
leden mailen.

11. Opzet leerlingenraad bovenbouw + coaching
Beide raden zijn hier voorstanders van en zullen dit met de directie bespreken.

12. Cursus'Opvoeden doe je zo':
De cursus is onlangs op school gehouden. Er waren helaas weinig ouders aanwezig. De OR vermoedt dat dit te
maken heeft met de late communicatie richting ouders en heeft dit besproken met de directie. Het herhalen van
de cursus zou daarom gepast zijn.

13. Rondvraagl
- Er is gebrainstormd over het geven diverse workshops aan ouders georganiseerd door de OR, zoals

kledingbank, saree draperen, eetcafé, toneelgroep, mythologische verhalen, kinderboeken ruilavond.
- Soelin Biharie fungeert namens de directie het aanspreekpunt voor de OR en de directeur-bestuurder

voor de MR.

14. Afsluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur onder dankzegging van een ieders komst en bijdrage.

het verslag:

R. Garib



Actieliist:

L Opzet formulier voor ouders 27 / IL:
- opgave contact info MR/OR
- interesse workshops
- interesse hulpouder

MR

2 Huishoudelijk Reglement OR

3 Offerte Dieiduif etc.

4. Opzet en coachine leerlingenraad

5 VOO cursus voor OR Ouderraad
6. Evt. aanpassen tekst website OR - zie voorstel MR

7 Besrotins OR 20L9-2020
8. Herinneringsbrief ouders: ouderbiidrage 2Ot9-202O (voor de kerst)

9. Bankafschriften: mutaties bijschrijvingen ouders (vanaf sept 2019)

10. Betaallink op website: inning ouderbiidrage
Draaiboek voor elk te organiseren activiteit updaten

TL. Opstellen algemeen iaarverslag 2019-2020

t2. Organiseren jaarvergadering voor ouders in 2020
13. Directie: tiidie inschakelen OR voor activiteiten
14, Organiseren van diverse workshops voor ouders
15. Herhalen cursus 'Opvoeden doe je zo'voor ouders
L6 Asenda + notulen naar de MR


