
MR vergadering Kids College 22 september 2021

Aanwezig: Shampa, Michel, Angela (eerste deel van de vergadering), Jan, Sabina

Mededelingen vanuit de directie
Start schooljaar: Het was een vreemde start, veel kinderen waren niet aanwezig.

Er is afscheid genomen van juf Anneke. Angela en Lisa nemen de werkzaamheden van
Anneke op dit moment over, er wordt aan een definitieve oplossing gewerkt.

In de vakantie is de ‘Leader in me’ zichtbaar geworden in school. De kleuterklassen zijn
verhuisd. Ook de tweede kleutergroep heeft binnenkort een speelverdieping.

De eerste studiedag van maandag 27 september staat in het teken van de ‘Leader in me’.
Van daaruit moet dit meer zichtbaar worden naar leerlingen en ouders door o.a. een
jaarprogramma te maken.

Angela geeft uitleg over de besteding van de NPO gelden en licht het School
Ondersteunings Profiel (SOP) toe. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het SOP.

De nieuwe schoolgids wordt volgende week verstuurd naar de MR ter instemming.

Corona
De voorzitter van het College van Bestuur heeft in de brief naar ouders weten dat het corona
beleid vooral op schoolniveau inhoudelijk wordt vormgegeven.
Kids College heeft besloten dat halen en brengen vanaf het schoolplein gebeurt. In de
kinderboekenweek zijn er gedoseerde inloopmomenten zodat niet teveel ouders tegelijk in
de school zijn.
Verjaardagstraktaties hoeven niet meer verpakt te zijn, ouders mogen dit zelf beslissen.
De schoolbieb, luizenmoeders e.d. worden weer gestart omdat dat slechts een beperkt
aantal ouders in de school geeft.

Mededelingen vanuit de OR
Kan de ouderbijdrage voor het schoolreisje verhoogd worden met 1,- naar 26,- per kind per
kalenderjaar? De andere ouderbijdrage blijft gelijk, nl. 26,-.
De MR stemt hiermee in.

Taakverdeling binnen de MR.
Momenteel is Sabina de secretaris en onderhoudt zij de contacten met Angela.
De voorzitter was tot nu toe een ouder die inmiddels is afgetreden.
De personeelsgeleding geeft aan dat het mooi zou zijn als de oudergeleding deze taken op
zich zou nemen. De MR is namelijk het enige orgaan waar ouders invloed hebben op het
beleid en ook is er op deze manier meer transparantie.
Shampa geeft aan de voorzitter te willen zijn. Dat betekent dat zij aanspreekpunt voor
Angela is en de vergaderingen leidt. Ze beheert ook de mailbox van de MR.
Michel wordt de nieuwe secretaris.



Vergaderrooster vaststellen
Woensdag 24 november 20:00 uur
Woensdag 26 januari 20:00 uur
Woensdag 13 april 20:00 uur
Woensdag 1 juni 20:00 uur
Woensdag 15 juni 20:00 uur

Rondvraag
Hoe verloopt de communicatie naar de MR toe?
Er is een mailadres maar dit wordt weinig gebruikt. Veel gaat “rond” via het schoolplein en
bereikt zo de oudergeleding van de MR.
We besluiten de MR even een “boost” te geven door in de Kids News te vermelden wie de
huidige MR vormen en hoe de MR bereikt kan worden.

Besluiten-/actielijst

Besluit Actie Wie

Instemmen met SOP Alle MR-leden

Stukje Kids News namens MR personeelsgeleding

Stukken SOP, schoolgids, NPO
worden gemaild naar de MR

Angela

Instemmen met NPO beleid Oudergeleding MR

Instemmen met verhogen
Schoolreisbijdrage met 1,-

MR-leden

Shampa is de nieuwe
voorzitter en beheert de
mailbox van de MR

Michel is de nieuwe
secretaris.


