Notulen MR van Hasseltschool
19-09-2017

Aanwezig: Bas van der Zanden (BZ), Claudia van Reijen (CR), Peter van der Schoot (PS), Jannemiek Page | 1
Hanszens (JH), Johan Krottje (JK) en Benita van Binsbergen (BB).
Afwezig: -

1. Taakverdeling MR
PS is deze MR vergadering de laatste keer aanwezig en zal de voorzittersrol overdragen. BB is
de nieuwe voorzitter en JH en CR zullen de rol van Secretaris op zich nemen en dit afwisselen
met elkaar. BZ zorgt voor het overzetten van het mailaccount MR@proceon.

2.

Jaarplan 2017-2018
Het Jaarplan 2017/2018 ligt voor ons en BZ heeft gekeken naar het Jaarplan 2016-2017 en welke
verschuivingen er zijn geweest. De MR vergadering van 21-11-2017 wordt samengevoegd met
de MR vergadering van 12-12-2017.

3.

Ouderbijdrage: terugblik en ouderbijdrage 2017-2018
De ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 is door 5 gezinnen na diverse inspanningen niet
voldaan.
De ouderbijdrage voor het komende schooljaar blijft op € 35,00 en de kosten voor schoolreis
(groep 3-8) zijn € 27,50. Ouders/verzorgers ontvangen deze week het betaalverzoek en deze
dient uiterlijk 12 oktober voldaan te zijn. Vanuit school wordt er op 09-10-2017 een reminder
verstuurd aan alle ouders en op 31-10-2017 een herinnering aan ouders welke nog niet voldaan
hebben op dat moment.

4.

Schoolgids 2017-2018
BZ heeft de schoolgids op bepaalde punten van nieuwe inhoud voorzien. De MR heeft deze
doorgenomen en BZ voorzien van feedback. Deze feedback zal verwerkt worden en de
schoolgids wordt voor 01-10-2017 verstuurd aan alle ouders/op de website gepubliceerd en een
verwijzing via de nieuwsbrief van oktober.

5.

Jaarverslag MR
MR zal het jaarverslag opstellen en deze samen met de notulen van 19-09-2017 versturen,
zodat het jaarverslag met de nieuwsbrief van oktober mee kan.

6.

Jaarplanner

Vorige week is aan de leerlingen de Jaarplanner mee gegeven. Vanuit de ouders het verzoek
deze informatie digitaal aan te leveren. BZ gaat in overleg met Wilco of deze informatie
gekoppeld kan worden met Google kalender via importeren.
7.

8.

9.

Informatieavond Schooljaar 2017-2018
Vorige week is de informatieavond geweest. Idee is om volgend jaar deze avond centraal te
beginnen met algemene informatie door BZ. Aansluitend kunnen de ouders/verzorgers een half
uur naar de groep van zijn/haar kind(eren). Er komt een centraal gedeelte en dan 2 rondes van
een half uur per groep met een pauze tussendoor. Ook heeft het team het idee om na de
zomervakantie centraal te openen in de aula met alle kinderen en ouders.
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Staking 5 okt 2017
Vanuit Proceon is er besloten om stichting breed met alle 20 scholen van Proceon in het Gooi
gehoor te geven aan de staking. Er zal geen opvang zijn voor de kinderen vanuit school. Wat
BINK met deze dag gaat doen is nog geen duidelijkheid over.
Rondvraag
- vakantie in de periode april/mei. Verzoek vanuit het team om bij GMR aan te dragen om deze
vakantie richting mei te plannen en zo min mogelijk gebroken weken. Zo voorkom je een lange
periode tot de zomervakantie.
- ziekte juf Marjolein groep 6/7. Communicatie BZ aan alle betrokken ouders ivm wisselen
leerkrachten. Gesprekken met ouders geweest en positief afgerond.

Actielijst:
Wat

wie

MR leden verzorgen in ieder geval 1 x per kwartaal stukje voor de
nieuwsbrief: aanleveren is laatste vrijdag van de maand vóór
12uur

JK/BB

MR mailadres omzetten naar secretaris JH en CR

BZ

MR Jaarverslag

JK/BB

Jaarplanner digitaal aanleveren en importeren via Google kalender BZ

van wanneer

voor wanneer?
schooljaar
2017/2018

19-09-2017

schooljaar
2017/2018
19-09-2017

31-10-2017

Ouderbijdrage brief vanuit van Hasseltschool versturen e-mail en
reminder ivm betaling

BZ/JH 20-09-2017

31-10-2017

Schoolgids

BZ

Okt 2017

Volgende vergadering:

Dinsdag 31-10-2017 19:45 uur

Volgende notulist:

JH/CR
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