Notulen vergadering MR en activiteiten commissie.
Datum: 23 mei 2017
Aanwezig: Tiny, Yvonne, Ingrid, Ilse, Heidi, Jürgen, Melanie, Carina, Miriam.

Regelement en functieomschrijving.
Enkele punten die aangepast worden.
De aanpassingen hebben vooral te maken met het feit dat de groepen steeds kleiner worden.
Het wordt lastig om 1 ouder uit elke combinatie groep te vinden die in de AC wil.
Op dit moment is Ilse is de enige ouder uit de onderbouw.
Diverse ouders geven aan dat ze wel mee willen helpen met het organiseren en het begeleiden van
activiteiten maar ze willen niet vergaderen.
Daar tegenover staat dat door de Jeelo projecten er meer activiteiten.
Aanpassingen zijn met de MR besproken en worden door de AC doorgezet in het regelement en de
functie omschrijving voor 2017-2018.
De aangepaste versies worden bij de volgende MR vergadering besproken.
Samenwerking leden AC en team.
Per activiteit is er iemand van het team (eind)verantwoordelijk. Om efficiënt voor school en AC te
kunnen werken is goed overleg tussen de betrokken personen van extra belang.
De AC zorgt bij voor de financiële afhandeling bij diverse activiteiten.
Ook hierover graag tijdig duidelijke afspraken maken.
Schoonmaken kleuter lokaal en materiaal.
Sabine (moeder van Julian) start alvast met schoonmaken materiaal hok.
Idee: Schoonmaken uitbesteden aan zorg bedrijf als dagbesteding.
Heidi doet navraag.
Ouderbijdrage.
Blijft vrijwillig gelijk.
Afscheid.
Vanwege verschillende redenen gaat de AC afscheid nemen van de volgende leden; Hilde, Climmy,
Evelien, Sylvia.
Evelien heeft aangegeven dat ze wel graag wil activiteiten wil organiseren.
Schoolreis.
Bus school reis was te laat. Bus maatschappij had rit uitbesteed.
Er is nu een korting gevraag op de busreis.
Hiervan wordt op de slotmiddag een verrassing geregeld.
Er waren dit schooljaar veel begeleiders van de leerlingen uit groep 6 en 7. Er waren in verhouding
weinig ouders uit de onderbouw. In de toekomst voorziet de AC hier problemen.
Bij dergelijke uitstapjes is er altijd veel begeleiding nodig voor het geval dat er iets gebeurt is er altijd
nog een tweede ouder bij de groep.

Meenemen naar de informatie avond van 20 juni.
Ouders zijn nodig voor diverse activiteiten:







AC leden.
Poetsen kleuterlokaal en materiaal.
Begeleiden van educatieve uitstapjes etc.
Brigadieren.
Leesmoeder.
etc

Op een kleiner wordende school zullen we moeten beseffen dat we vaker en meer moeten doen om
het draaiende te houden.

