Notulen vergadering 9-12-2019

Aanwezig: Anton, Maurice, Danny, Suzanne (vervangt Diede ivm zwangerschapsverlof), Fieke,
Henriëtte, Jos (notulist)
Aanwezig vanaf 20.30: Joep van Acker, Xanne Demes

1) Aan de agenda wordt toegevoegd: koffie schenken ouderavonden.
2) Notulen en Actielijst nav vergadering 17-09-2019:
•

•

•

Gegevens MR op website en flyer: veel gegevens op website zijn oud, niet alleen van
de MR. Tav MR: iedereen leest eigen stukje door en geeft veranderingen per mail
door aan Jos. Jos verzamelt en stuurt door naar Lotte voor website. Idee is om de
informatie achter de foto te plaatsen (klik op foto en je ziet de info), net als bij het
team. Een flyer is dan niet meer nodig. Tip is ook om bij laatste vergadering van het
jaar verversen van stukje tekst aan te kondigen zodat nieuw schooljaar met de juiste
info begint.
Echtscheidingsprotocol is af. Is een Skod-breed protocol. Deze staat op de Skod-site.
Wij als Den Duin moeten op onze site linken naar de Skod-site. Jos regelt dit. (bij
navraag blijkt dat het protocol nog niet op de site is geplaatst)
Stakingsgelden. Inmiddels is gebleken dat stakingsgelden wel mogen worden
gebruikt tbv de leerlingen. Idee voor gelden laatste staking: sportdag (jubileum),
koptelefoons of oortjes?

4) Berichten vanuit GMR:
•

•

op 17 maart 2020 is er van 16.00 tot 18.00 uur een opleiding IKC voor leden van de
MR. Bij interesse aanmelden bij Reint.
(dd 16-12-19 wordt via PGMR gemeld dat er voor Den Duin slechts 2 a 3 plaatsen
beschikbaar zijn voor MR en team).
Binnen GMR is de begroting besproken. De begroting specifiek voor de diverse
scholen worden in de respectievelijke MR-en doorgenomen.

7) Het jaarverslag van de MR lijkt niet zinvol, immers de notulen zijn aanwezig. Hoewel het
niet verplicht is besluiten we toch om een jaarverslag te maken, omdat het een goed overzicht geeft
voor ouders en eventueel nieuwe leden.
8) De begroting van Den Duin is nog een concept. Wij krijgen deze ter inzage, bespreken wat cijfers
maar komen eigenlijk ook tot de conclusie dat het weinig zegt omdat er alleen in grote lijnen
wordt gerapporteerd, waardoor geen duidelijkheid bestaat over welke deelposten deze cijfers gaan.
9) Welkom aan Joep (vader Niencke groep 5) en Xanne (moeder Sammi groep 1), twee ouders die
mogelijk interesse hebben deel te gaan nemen aan de MR.
10) Na een tweetal aanvullingen (direct gedaan) wordt er ingestemd met de rolagenda. Bij de
volgende vergadering zal Prowise Go en Prowise Presenter worden gepresenteerd door Fieke. Vraag
van Anton: kunnen de wachtwoorden van de leerlingen bekend gemaakt worden om thuis in de

schoolomgeving te kunnen werken (denk aan spreekbeurt). Na wat discussie is de uiteindelijke vraag
of de wachtwoorden van Google docs kunnen worden vrijgegeven; los van Prowise Go.
Ingevoegd: koffieschenken ouderavonden.
•
•
•
•

13 februari: Maurice
17 februari: Danny
We (Jos) vragen de OR om 2 ouders op 18 februari en dan geen MR lid
Mogelijk onderwerp: notulist voor de MR. Andere ideeën graag mailen naar Jos.

11) Het bedrijfsnoodplan is gereed en ligt ter inzage bij Henriëtte. Duinelot is in dit plan
opgenomen, de BSO nog niet. Plan moet een jaarlijkse update krijgen door BHV.
Tip: de brandweer uitnodigen voor een avondoefening in Den Duin.
12) Schoolplan 2020-2025. Is voor een deel “af”, in concept. Inhoud wordt doorgenomen. De
veiligheid mbt parkeren komt hierbij nog ter sprake. Bij de school van Xanne is een Kiss & Ride
plek opgenomen. In gedachten houden? Verder wordt er nagekeken of het sponsorbeleid erin
moet nav een stuk vanuit de inspectie waarin staat wat er in een schoolplan opgenomen moet
worden. Dit blijkt niet verplicht.
14) Profilering: mogelijk komt er miv 1 januari 2020 een nieuw aannamebeleid. Dit loopt dan via de
GMR, de MR zal dan worden geïnformeerd. De profilering wordt belangrijker wanneer de Stuifhoek
een nieuw pand betrekt.
Actielijst:
Wat
Eigen stukje tekst op website aanpassen, mailen naar Jos
Link op website naar Skod-site (echtscheidingsprotocol)
Aanmelden bij Reint bij interesse voor opleiding IKC dd 1703-2020
Jaarverslag MR en MR reglement
Koffieschenken 13 februari
Koffieschenken 17 februari
Ouders OR regelen voor ouderavonden
Brandweer uitnodigen voor avondoefening
Prowise-Go, Prowise Presenter (met vraag!)
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