Notulen MR vergadering 02-12-2019, de Parel - Rijswijk
Aanwezig: Gert Wim Sterk, Gerco den Dueren den Hollander, Nadine Veenman
Mariska van Mourik, Marleen Hoeke, Wilma Bok en Linda Oppenhuizen (namens de
Afwezig: Jennette Tolhoek

ouderraad)

1. Opening
De vergadering wordt geopend met gebed en het lezen uit de Bijbel.
2. Vorige Notulen
De notulen van de vorige vergadering kunnen doorgestuurd worden naar de directie zodat ze
openbaar gemaakt kunnen worden.
MR taken:
Er komen mogelijk nog 2 vacatures vrij, 1 voor de personeelsgeleding en 1 voor de oudergeleding.
Wordt vervolgd.
3. Ouderraad.
Vanuit de ouderraad wordt verteld dat het steeds moeilijker is om ouders te vinden voor activiteiten
binnen de school en vaak zijn het ook dezelfde ouders die reageren op oproepen.
Het budget wat zij tot hun beschikking krijgen lijkt voldoende voor alle activiteiten per schooljaar.
Binnen het bestuur van de ouderraad komt een plaats vrij.
4. Ingekomen stukken
5. GMR
Er zijn op dit moment geen notulen beschikbaar van de laatste vergadering.
6. Financiën
Er is een overzicht verkregen dan de uitgaven/inkomsten van het schooljaar 2018-2019.
Hier zal de volgende vergadering meer inzicht in gegeven worden.
7. MR taken
8. Schoolzaken
De MR gaat akkoord met het voorgestelde vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021

9. Rondvraag:
Er wordt gevraagd waarom er zoveel projecten zijn waaraan de school aan meedoet, zoals
mediaweek, week tegen pesten enz. In hoeverre is het noodzakelijk dat je als school overal
aan mee moet doen en gaat dit niet ten koste van het onderwijs aan de leerlingen en de
werkdruk van de leerkrachten ?
Er wordt door het onderwijzend team al een keuze gemaakt uit het aanbod van projecten zodat er
niet elke week een project is. Men ziet ook het positieve van de projecten. Leerlingen en
leerkrachten vinden het leuk en het draagt ook bij aan sociale aspecten.
Bijvoorbeeld:
Het project tegen pesten is gestart naar aanleiding van een voorbeeld op school.

Vanuit de inspectie wordt ook gelet op het onderwerp Burgerschap, van daaruit is ook besloten om
mee te doen aan de week van Mediawijsheid.
Er wordt gevraagd waarom er steeds vaker toetsen steeds via Chromebook worden afgenomen ?
Niet alle leerlingen hebben hier baat bij.
Het is wel de bedoeling dat dit steeds vaker gaat gebeuren. Dat is voor iedereen wennen en wennen
is ook een proces wat tijd nodig heeft. Deze betreffende toets was ook nog eens via een
nieuwe methode en daar zal naar gekeken worden.
Is het project schoolfruit voor altijd is en wat de ervaringen binnen de school hiermee zijn?
Het project Schoolfruit is een tijdelijk project wat beschikbaar is gesteld door de
Europese Unie. De reacties binnen de school zijn wisselend.
10. De volgende vergadering zal zijn D.V. 20-1-2020.

