Notulen MR 30-11-2017
Aanwezig:

Dennis, Tim, Maartje, Claudia, Minke, Riemer

Afwezig:

Moniek

1. Opening, vaststellen agenda
Emailadres van de MR wordt in de app gezet onder kopje “ouders aan zet”. (actie Tim)
Op de website worden de namen ook aangepast. (actie Tim)
2. Mededelingen
Oudercommissie schuift aan om 19.15 uur voor iig punten 14 en 15.
Activiteitencommissie/Ouderraad schuift 31 januari 2018 aan, om te spreken over ouderbijdrage en
financiële verantwoording.
Moniek is afwezig wegens ziekte.
3. Ingekomen stukken
Twee ingekomen stukken:
28-11-2017: Schoolplein te vies, zanderig.
Er is een plan gemaakt voor toekomstwensen voor plein, echter zijn huidige financiële middelen
onvoldoende om het gehele plan ineens uit te voeren. Nu wordt er gekeken of dit plan gefaseerd
uitgevoerd kan worden om zo e.e.a. financieel correct te begroten. Er wordt een werkgroep vanuit
het team geformeerd die kijkt naar wensen op korte én lange termijn, waarbij gladheid,
zand/schoonmaak en speelveiligheid de prioriteit hebben.
20-11-2017: Leerplein grootte.
De desbetreffende ouder zal door de school worden uitgenodigd om te bespreken hoe de school
omgaat met de groepsgrootte en om meer specifiek op de vraag van de ouder in te gaan. Mogelijk
anticiperen we hier op door een ouderavond te organiseren in januari 2018 over de visie op
onderwijs en visie op het kind. (actie schooldirectie).
4. Verslag vorig overleg
Akkoord en vastgesteld zonder wijzigingen.
5. Update ontwikkelingen school
Rapportage analyse opbrengsten de Hoven. (cube consulting)
Rapportage gemaakt voor alle ATO scholen ten aanzien van analyse van onderwijs i.r.t. financiën.
Uitkomsten voor KC de Hoven: goede ontwikkelcultuur, goede intercollegiale samenwerkingen. Groei
die kinderen doormaken in de ontwikkeling is enorm goed. Men ziet alleen inzake de rekenkundige
groei een mindere groei (nog steeds zeer goede prestatie). Rapportage zal met medewerkers
besproken worden en acties worden waar nodig uitgezet.
Stakingsdag
12 december 2017 zullen alle ATO scholen deelnemen aan de landelijke staking.
Dit betekent dat school in ieder geval gesloten is. Ten aanzien van de BSO wordt nog bekeken welke
mogelijkheden geboden worden, dit staat los van het onderwijs. Ouders worden hierover deze week
geïnformeerd.

Bettine
Er zal op korte termijn gesproken worden over de re-integratie van Bettine en de wijze waarop dit
gebeurt.
6. Huisvesting
Gesprek met Hans Tijssen heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan is een brief opgesteld voor de
ouders, de MR gaat met de inhoud akkoord. Deze brief zal nog deze week via de APP verspreid
worden. (actie Maartje).
7. Begroting KC De Hoven
Begroting KC de Hoven is een jaarlijkse (kalenderjaar) en volgt niet het schooljaar. Begroting is
inmiddels sluitend en gezond waar ook bepaalde reserveren zitten. MR geeft positief advies over
deze begroting.
8. Jaarbudget MR schooljaar 2017-2018
Budget voor MR staat vast op €2000 incl. BTW voor scholing etc. De MR kan hier vrij over beschikken
maar wanneer verplichtingen aangegaan worden dan moet de directeur van de school tekenen.
9. Formatie a.g.v. telling leerlingen per 1 oktober 2017
Definitieve telling zorgt niet voor aanpassingen in de formatie. Afgerond.
10. Klachtenregeling
Hierop komen we terug in de volgende MR vergadering.
11. Activiteitencommissie / ouderbijdrage
Op 31 januari 2018, tijdens volgende MR vergadering, zal meer verheldering worden gegeven over
aanvullende commissies zoals Ouderraad, Stichting Ouders van KC de Hoven en
Activiteitencommissie. Dit zal met name gaan over ouderbijdrage, budget/begroting en
verantwoording. Dit staat los van vraagstuk over Klankbordgroep, waarover we bij Bettine input
vragen.
12. Terugkoppeling GMR
Elke 5-6 weken is er een GMR waarin alle scholen van ATO zitten. Jorg neemt deel vanuit KC de
Hoven. Inspectie van onderwijs zal het ATO bestuur intensiever gaan controleren. Wanneer er meer
input is zal e.e.a. via Dennis verlopen. Als wij vanuit de MR punten hebben die Jorg mee kan nemen
naar de GMR dan is dat mogelijk.
13. MR scholing door VOS/ABB
Voorstel is om 2-2,5 uur te reserveren voor scholing in een avond vanuit VOS/ABB, over wet- en
regelgeving en om specifieke scholingsbehoefte te bespreken. Avond zal gepland worden in 2018.
(actie Dennis)

14. Project ‘Meten en Wegen’ (zie bijlagen) ISM Oudercommissie
Wegen en Meten is een pilotproject dat binnen de gemeente toegepast zal worden. Kinderen in
groep 4 en 8 worden eenmaal per jaar gemeten en gewogen, i.s.m. de GGD, waarbij meer zicht op
overgewicht en statistieken op wijkniveau gegeven wordt. Gegevens worden vastgelegd in dossier
maar met de gegevens wordt verder niets gedaan. Ouders moeten melden wanneer kinderen niet
meegenomen mogen worden in de metingen.
Aan MR/OC wordt gevraagd of wij hierin willen participeren. Hiervoor is het van belang te weten wat
er met de gegevens gedaan wordt. Mogelijk dat dit voor KC de Hoven niet veel oplevert, dat
betekent dat we helder moeten hebben hoeveel “extra werk” het geeft ten aanzien van hetgeen het
oplevert. Indien helder is wat het belang is én wat er met de gegevens gebeurt, en dit helder
gecommuniceerd kan worden naar de ouders, dan gaan MR en OC hiermee akkoord.
15. Voedingsbeleid
Oorspronkelijk ging dit om voedingsbeleid, inmiddels hebben we het over gezondheidsbeleid.
Luisteren naar je lichaam bevordert het welbevinden, betrokkenheid en competentie. Hierover is een
visie/beleid ontwikkeld die in deze bijeenkomst besproken is. Marije heeft een presentatie gegeven
over “luister naar je lichaam”. Interne werkgroep heeft e.e.a. besproken, nu zijn ook de MR en OC
geïnformeerd. Hierover volgt begin volgend jaar communicatie naar de ouders.
16. Communicatie (o.a. nieuwsbrief)
Voor de eerstvolgende nieuwsbrief zal vanuit de MR een stukje tekst worden aangeleverd. De
notulist (Minke) wordt gevraagd om een voorstel te doen voor een stukje tekst.
17. Rondvraag en afsluiting
Dropbox; wordt gevraagd of we dit nog willen gebruiken. Is alleen een archief, maar om die reden
wel belangrijk dus we houden Dropbox aan. Wel nog even goed nagaan of iedereen nu een inlog
heeft hiervoor. Actie Moniek om inloggegevens te verspreiden en om Dropbox te beheren.

