Medezeggenschapsraad nieuwsbrief
Blaricum, 18 januari 2018
Beste ouders/verzorgers en leraren,
Hierbij ontvangen jullie de nieuwe MR nieuwsbrief. We zijn voornemens deze nieuwsbrief 2 keer per schooljaar rond
te sturen zodat jullie op de hoogte zijn en blijven van waar we als MR allemaal mee bezig zijn.
MR samenstelling 2018/2019 en nieuwe penningmeester:
We zijn dit schooljaar gestart in de nieuwe samenstelling met Eva van den Berg als vervangster voor Hayat El
Boulhtoufi. Eva is een waardevol lid als onderdeel van de oudergeleding in de MR. In de personeelsgeleding is dit jaar
geen wijziging geweest.
Zoals jullie hopelijk niet is ontgaan zijn we ook op zoek geweest naar een nieuwe penningmeester en die zoektocht
bleek toch lastiger dan we hadden gehoopt. Na een algemeen rondvragen hebben we Evert de Koning persoonlijk
gevraagd of hij deze taak wellicht wilde oppakken en we zijn dan ook zeer verheugd dat Evert dit graag op zich wilde
nemen. Evert heeft zich eerder ook al een keer kandidaat gesteld als MR lid en als betrokken ouder met 2 kinderen
(Fabian en Justin) op onze school voor velen ook geen onbekend gezicht.
MR Budget 2018/2019:
Ieder jaar werd het MR budget voor het nieuwe schooljaar vastgesteld op de uitgaven van het vorige schooljaar. Deze
manier zorgde ervoor dat er nooit eens meer besteed kon worden en er bedragen waren vastgesteld die zwaar
onvoldoende waren. Voor dit schooljaar hebben we eind vorig schooljaar de leerkrachten gevraagd om na te denken
welke budget ze willen of nodig achten voor de betreffende activiteiten. Voorbeeld is het opnemen van de oase voor
de kerststukjes in het budget voor ‘kerst’. Op deze manier denken we meer mogelijk te maken en een gepaster
budget te kunnen opstellen.
Door de financiële afsluiting door de oude penningmeester, een periode zonder penningmeester en het opstarten
door de nieuwe penningmeester hebben we het officiële MR budget helaas nog niet kunnen vaststellen.
De input van de diverse leerkrachten is wel meegenomen en aankomende MR vergadering zal het MR budget
definitief worden vastgesteld.
We moeten wel benadrukken dat alles alleen mogelijk is van de ouderbijdrage die de ouders betalen!
Lief en leed geldpotje:
Dit schooljaar hebben alle klassenouders van de MR weer een geldbedrag ontvangen, ook wel het
‘lief en leed geldpotje’ genoemd. De MR heeft dit geld beschikbaar gesteld zodat de klassenouders
bij geboorte, ziekte, overlijden, huwelijk e.d. in relatie tot de kinderen en het gezin de mogelijkheid
hebben tot het sturen van een kaartje of het kopen van een kleine attentie. De MR heeft na de
evaluatie met de klassenouders ook voor dit schooljaar besloten dat het puur bedoeld is voor de
kinderen en niet voor de leerkachten/stagiaires.
Klassenpotje:
Vorig schooljaar is met de klassenouders en Bianca gesproken over een ‘klassenpotje’ wat in sommige klassen op
eigen initiatief van de klassenouder al was opgestart. In sommige klassen werd dit niet gedaan hetgeen bij diverse
ouders voor de nodige verwarring zorgde. Er is toen afgesproken dat alle klassenouders dit schooljaar een eigen
bijdrage van de ouders in de betreffende klas zullen vragen van €3 per kind. Dit klassenpotje zal in beheer zijn bij de
klassenouder(s) van de betreffende groep en besteed worden aan groepsgerelateerde uitgaven. Te denken valt aan
een ijsje op een hete dag, een gezamenlijk cadeau op juffen/meester dag etc. Indien er geld over is zal dit aan de
klassenouder in het volgende schooljaar worden overgedragen.
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Schoonmaak:
Als MR hebben we ons hard gemaakt voor een drastische verbetering van de schoonmaak op school.
De directie heeft hier gehoor aan gegeven maar omdat we in één pand zitten met de KBS, de peuteropvang en de
BSO van Kinderopvang Huizen is dat toch lastiger dan als we het volledig in eigen hand zouden (mogen) hebben.
Het schoonmaakcontract is volledig onder de loep wordt genomen en wordt zeer waarschijnlijk uitgebreid.
We hebben als MR besloten dat dit ons speerpunt wordt dit schooljaar aangezien we momenteel nog geen concrete
veranderingen zien. Wij blijven hier bovenop zitten!
Aanvraag MR funding:
Heb je een goed idee voor de (gehele) school en zoek je funding? Via het MR funding formulier kun je geld
aanvragen. Het MR aanvraagformulier vind je hier.
Na het invullen kun je dit formulier sturen naar ons emailadres en dan nemen wij dit in behandeling. Op deze manier
kunnen we ook de afhandeling veel beter in de gaten houden en sneller terugkoppelen.
Samenwerking klassenouders en MR:
Vorig jaar zijn we al begonnen met een gesprek tussen klassenouders, directie en MR en ook dit schooljaar hebben
we een dergelijk overleg gehad. In dit overleg zijn er diverse onderdelen besproken zoals de manier van vragen van
ouders voor schoolreisjes en -kampen en de opbouw van huiswerk over de groepen heen.
Vanuit de klassenouders kwam ook de vraag voor aanschaf van plastic servies voor de onderbouw en stenen servies
voor de bovenbouw. De MR heeft hier (financiële) goedkeuring voor gegeven waardoor de tijd van het meenemen
van eigen servies en het terugkrijgen van vieze zakken met servies voorbij is.
Nog een mooi voorbeeld van wat we met de ouderbijdrage voor de school kunnen betekenen.
Vrijwillige ouderbijdrage:
De jaarlijkse ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die we als MR aan de ouders vragen. Deze bijdrage is niet
verplicht maar wel enorm belangrijk voor de invulling van de jaarlijkse evenementen op school zoals sinterklaas, kerst
en carnaval.
De school krijgt geld vanuit de Overheid maar dit is alleen bedoeld voor onderwijs gerelateerde kosten. Dit betekent
dat zonder jullie bijdrage we geen Sinterklaas kunnen laten komen, er geen schoencadeaus zijn, geen ijsje aan het
einde van de avond4daagse en geen nieuwe versieringen voor alle evenementen. Dat zijn maar een paar
voorbeelden. Eind deze maand zal de brief voor de ouderbijdrage worden verstuurd.

Schoolfotograaf:
Dit schooljaar is er een nieuwe schoolfotograaf langs geweest en de feedback die wij vanuit
de ouders hebben vernomen is wisselend.
De kosten lijken hoger te liggen maar de optie om een digitale foto te kunnen aanschaffen en
de vernieuwing in de foto’s zelf worden weer gezien als zeer prettig.

Ouderparticipatie:
Ouderparticipatie is een onderwerp wat elke vergadering besproken wordt. In samenwerking met de directie zijn we
aan het kijken hoe we dit een boost kunnen geven maar ook een structureel forum kunnen oprichten om goede
initiatieven of ideeën toe te juichen en door te voeren op een manier die voor iedereen werkbaar is. Zodra we hier
iets meer over kunnen vertellen zullen we dat ook zeker doen.

Kinderboekenweek 2018
Tijdens de kinderboekenweek in oktober stond in het thema van vriendschap.
Vanuit de ouderbijdrage konden we voor diverse groepen een aantal boeken in dit thema aanschaffen. Wellicht heb je
ze al in de gangen uitgestald zien staan tijdens de kinderboekenweek.
Na de kinderboekenweek worden deze boeken onderdeel van de klassenbibliotheek en zullen ook gedurende de
schooljaren gebruikt worden.
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Contact met de MR:
Naast dat wij volledig vrijwillig en zonder enige compensatie in de MR zitten zijn wij natuurlijk ook gewoon ouders.
We proberen zoveel mogelijk een luisterend oor te bieden maar hebben soms ook privé verplichtingen.
Om te zorgen dat zowel leraren als ouders altijd ergens terecht kunnen met ideeën, suggesties en aandachtspunten
hebben we sinds dit schooljaar een eigen emailadres in gebruik genomen; mr@obsbijvanck.nl.
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen of onderwerpen die je graag door ons ziet opgepakt schroom dan
niet om ons daarover te informeren via mr@obsbijvanck.nl. Wij zijn jullie vertegenwoordiging op de plek waar
ouders, leraren en directie samenkomen!
Groetjes en fijne dag,
Natasja Bune – Tetteroo
Voorzitter MR

Laat ons gerust weten wat je van deze nieuwsbrief vindt
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