‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’
Agenda/Notulen MR
Datum en tijd

Dinsdag 23-11-2021,
19.30 - 21.30 uur

Agendapunten:
19.30

Opening

Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Renske Kooiman (voorzitter)
Judith Kamp
Personeelsgeleding:
Tessa Stijns
Rianne van Schijndel (secretaris)
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)

Plaats

Voor wie

Teamkamer

Inhoud:
Fijn dat we toch ‘live’ op school kunnen
afspreken in de ruime hal.
We starten met een ingekomen brief over
‘Vrienden van de Pijler’. Deze stichting is
ooit opgestart door ouders. Nu is de
directie nog de enige die ‘lid’ is van deze
stichting. Dit is niet de bedoeling. Het zou
juist een initiatief van ouders moeten zijn.
Renske neemt de brief mee en gaat
contact opnemen met de penningmeester
van de OR. Het is zeer wenselijk dat er
ouders deelnemen in deze stichting.
Ook bespreken we het Sintcircuit van
woensdag 24 november even kort. Met
elkaar besluiten dat dit door kan gaan. De
nieuwe maatregelen zitten dit ‘feest’ niet in
de weg.
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19.35

Notulen vorige keer + n.a.v.
het verslag: cursus MR

Notulen zijn vastgesteld en op de website
terug te vinden.

De notulen van de vorige keer worden
goedgekeurd.
We moeten met elkaar nog kijken naar
een cursusdatum die we met elkaar als
MR kunnen volgen.
Judith heeft hier gelijk actie op
ondernomen en data gedeeld met de MR.
Er moet nog een besluit genomen worden
welke datum het wordt.
We zouden het het fijnst vinden om het
met elkaar op school te kunnen volgen als
de cursus online is.

19.40

Taakbeleid/ werkbelasting/
ARBO

Dit punt hoort jaarlijks besproken te
worden met het team en de MR. Dit is in
de cao van 2015/2016 vastgelegd.
Als team hebben wij gekozen voor een
‘extra leerkracht’ binnen school ipv een
onderwijsassistent. Ook hebben we
gekozen voor de inzet van een
vakleerkracht gymnastiek.
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19.45

Uitkomst tevredenheid
onderzoek t.a.v. mate
waarop ouders
geïnformeerd worden over
de voortgang van hun kind

Bij dit punt stelt Renske voor dat zij en
Judith eerst eens rondvragen aan ouders
om hen heen; waar is behoefte aan bij
ouders? Willen ouders juist meer weten op
het gebied van resultaten, is er juist
behoefte aan meer informatie over de
doelen die in een groep behandeld
worden? Dat er behoefte is naar meer
informatie is duidelijk geworden vanuit het
tevredenheidsonderzoek, wat niet duidelijk
voor het team is, welke specifieke
informatie missen ouders.
Als zij hier niet uitkomen omdat er niet een
eenduidig antwoord komt, dan is het
verstandig om het in de vorm van een
enquete te onderzoeken.
Dit voorstel van Renske sluit mooi aan wat
het team op de vorige studiedagbesproken
heeft. Er zijn vanuit het team al
verschillende ideeën geopperd, maar we
weten niet waar ouders specifiek behoefte
aan hebben.
Vanuit het tevredenheidsonderzoek kun je
niet zien uit welke groep de vraag komt.
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19.50

PR acties

Iemand originele ideeën? Waar
onderscheidt IKC De Pijler zich in t.o.v.
andere scholen? Hoe kunnen we deze
punten nog meer belichten?

Weten we ouders die hier verstand van
hebben? Die hier bijvoorbeeld dmv hun
dagelijks werk wel goede ideeën over
hebben? We denken bijvoorbeeld aan
Jeffrey G. Dankzij hem regelmatig een
stukje in het Kompas/AD.
Het idee wordt geopperd om een oproep
te doen in de Nieuwsbrief.
Renske heeft de volgende dag direct actie
ondernomen en er staat een enthousiaste
oproep in de Nieuwsbrief van 26
november 2021.
Er wordt besproken dat het goed is om
regelmatig iets vanuit de MR te laten
horen middels de Nieuwsbrief.
Bijvoorbeeld 1 x in de 2/3 weken?
Een ander idee is om de vraag: waarnaar
zijn ouders op zoek als zij vragen om meer
informatie vanuit school.
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20.00

TSO financieel eindverslag,
saldo actierekening

De directie heeft het verslag ontvangen
van Karin Maijers. Tijdens deze
vergadering krijgen wij hierover toelichting
bij het verslag.
Er zijn ondanks de toelichting van Karin
toch nog wel wat vragen. Dit wordt nog
nagevraagd bij Karin. Judith vraagt bij
Joyce na of zij nog weet hoe het is
afgesproken over de vergoeding van de
TSO coördinator. Dit is vorig jaar
besproken in een MR vergadering, maar
helaas niet terug te vinden in een notulen.
Het is goed om het wel af te gaan sluiten.
Er zijn nog 3 gezinnen die nog geld
verschuldigd zijn. We zouden graag weten
om welke gezinnen het gaat en om welk
bedrag? Daarna kunnen we beter een
besluit nemen of dit wel of niet alsnog
betaald moet worden.
Als de vragen duidelijk zijn dan kan het
afgesloten worden en het geld wat nog op
de TSO rekening staat kan dan
overgeheveld worden naar de actie
rekening.
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20.15

Nieuwe jaarbegroting 2022
+ beleidsvoornemens (w.o.
zorgplan), NPO plan
Leerlingtelling 1 oktober en
consequenties
Meerjarenbegroting en
meerjaren- investeringsplan

20.30

Bijdrage schoolkamp ouders
groep 7 en 8

De directie geeft uitleg/toelichting bij de
jaarbegroting.
Deze wordt goed gekeurd.
Er zijn nog maar 6 kleuters (nieuwe
leerlingen) aangemeld. Er gaan 18
leerlingen van school (groep 8 leerlingen).
We zouden dus erg graag nog meer
aanmeldingen hebben.
Er wordt gevraagd of er een brief/poster is
die we op de Kinderdagverblijven/
peuterspeelzalen kunnen neerleggen. Zo’n
brief of poster is er nog niet.
De OR betaalt het kamphuis (het geld
hiervoor in namelijk van ouders). Er wordt
door het kamphuis gevraagd om een
aanbetaling. Het is dus noodzakelijk dat er
voor het kamp betaald gaat worden door
ouders. Na goed overleg komen we tot het
bedrag van 90,00 euro.
Directie geeft dit door aan penningmeester
OR dan kan de brief die er al is van
voorgaande jaren aangepast worden en
de deur uit.
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20.45

Voorstel bijdrage ouders
toezicht ivm continu voor
instromers

Er zijn natuurlijk leerlingen (kleuters) die
later in het schooljaar starten. Het is niet
reeël om alle leerlingen dan ook het zelfde
bedrag voor het toezicht in de grote pauze
te laten betalen.
We komen tot het volgende besluit:
Alle leerlingen die instromen tot 31 oktober
betalen een bedrag van 32,00 euro.
De leerlingen die daarna instromen maar
voor 1 april, betalen 16,00 euro.
Dit is het meest eerlijk en ook
werkzaamheden reeël.

21.00

Status eigen bijdrage
ouders schoolzwemmen?

Op 27 september is er een brief gekomen
over het terugbetalen van de eigen
bijdrage voor de zwemles (omdat er ivm
Corona geen/ minder zwemles is
geweest).
Op 4 oktober is er door Jan Baggerman
een brief gestuurd dat dit voor scholen niet
mogelijk is om te gaan verzorgen.
Daarna hebben school en ouders niets
meer gehoord.
Judith geeft aan dat zij wel weer actie gaat
ondernemen richting de gemeente en dat
zij ook ouders gaat aanraden dit te doen.
Ouders hebben overigens hier geen
bericht over gehad, zijn dus niet op de
hoogte van de mogelijkheid om geld terug
te krijgen.
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21.15

Stappenplan bij afwezigheid
collega

Dit stappenplan is al gedeeld in de
nieuwsbrief.
Renske geeft een compliment hoe we het
weten rond te breien! Judith geeft aan dat
het fijn is om al vooraf geïnformeerd te
zijn!
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21.25

Rondvraag, o.a.
schoolbibliotheek

Renske vraagt of er nog een mogelijkheid
zou zijn voor een schoolbieb zoals dat
jaren geweest is.
We bespreken hoe het gekomen is dat dit
nu niet meer is. Er was ondanks inzet van
ouders en enthousiasme van de
leerkrachten kennelijk weinig behoefte aan
bij ouders. Er kwam vaak geen enkele
ouder om een boek te ruilen met zoon/
dochter. Ook Corona heeft hierbij niet
meegeholpen. In het nieuwe gebouw ook
niet echt een goede plaats voor.
Dit schooljaar is er wel extra aandacht
voor de urgentie van lezen en leesplezier!
Er zijn collega’s naar een workshop
geweest, hieruit zijn veel ideeën gekomen.
Ook is er een boek aangeschaft met
goede en makkelijk uitvoerbare ideeën.
Ook zijn er afspraken met de bibliotheek,
zo gaat binnenkort de eerste groep op
bezoek bij de bibliotheek.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk
ouders/leerlingen lid zijn van de
bibliotheek, daar is zoveel mogelijk en te
halen om het lezen te bevorderen (naast
boeken lenen).
Judith krijgt een bericht van Joyce.
Toevallig is op deze zelfde avond ook een
overleg voor de GMR waar zij namens de
Pijler in zit. Judith ontvangt de agenda en
notulen en stuurt deze door naar ons.

