
 

 

 

 

 

 

MR Nieuwsbrief 2 - De Paperclip 

 

10 minutengesprekken 
Deze gesprekken zijn nu alleen op de middagen. Sommige missen de keuze van de avond, sommige 
ouders vinden het prima zo. Missen we zo niet de ouderbetrokkenheid? 
Het zijn keuzes die de school maakt. Dit komt voort uit de werkdruk. 
Er is altijd tijd voor een gesprek uit school, als er iets aan de hand is. 
Deze keuze wordt na dit jaar geëvalueerd. 
De uitnodigingen worden in de toekomst anders geregeld. We willen de ouders de mogelijkheid geven 
om zelf in te schrijven voor de gesprekken. 
Ouders zien graag ook een avond beschikbaar voor wie samen wil komen. 
Jaarverslag 
Monique bedankt voor je vele werk! 
Het stuk wordt doorgestuurd naar Rinus voor de website 
Planning vergaderingen schooljaar 2016-2017 
Vergaderingen op de woensdagavonden van: 
14 december. 
25 januari 
8 maart 
19 april 
14 juni 
5 juli 
De vergaderingen zijn openbaar. Wij stellen het op prijs als u eens een avond aanwezig kunt zijn. 
 

 

 

Aan alle ouders/ verzorgers van de kinderen van de Paperclip, 
  
Wij hebben het plan opgepakt om u, als ouders/ verzorgers van alle kinderen van de Paperclip, maandelijks 
te informeren over de vergaderingen van de M.R. (medezeggenschapsraad). Belangrijke (beleidsstukken), 
plannen en andere gesprekspunten die binnen de school en ouders leven, komen hier aan de orde. 
Vaak hebben de leden adviesrecht, maar ook instemming is soms nodig voor officiële handelingen binnen de 
school. De achterban (dat bent u), moet worden geïnformeerd. Dit doen we middels de Paperclipsite onder 
het kopje MR. Om u nog beter en actiever te informeren krijgt u vanaf dit schooljaar een nieuwsbrief met een 
korte inhoud van de vergaderingen. 
  
Vanuit de MR vergadering d.d. 2 november 2016 
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) willen uit interesse, graag een keer mee 
vergaderen met de afzonderlijke MR-en van de stichting Flore. Ronald stuurt een uitnodiging aan de GMR 
om langs te komen. 
 
Agendapunten die Barbara heeft ingebracht: 
A. Jaarverslag 
Barbara bedankt ons voor alle aandacht die aan dit stuk gegeven is en de tips die gegeven zijn. 
 
B. Ouderavond PBS en PBS algemeen 
Barbara voelt zich heel trots op de opkomst, de inhoud en de samenwerking met de ouders. 
Donderdag is de start op schoolniveau. 
PBS is vorig jaar besproken en het zal vaker op de agenda moeten komen. 
Er is nog geen officieel stuk. Dit is nog in ontwikkeling. 
Het formele besluit, we gaan PBS doen, is nog niet door de MR goedgekeurd. 
Dit zal alsnog moeten gebeuren, Barbara stelt een stuk op 
 
C. Financiën 
Er is een andere procedure vanuit het bestuur. Omdat financiën per kalenderjaar geregeld worden en niet 
per schooljaar.De gegevens worden omgezet naar financiën per jaar. 
Er moet extra geld gereserveerd worden om extra onkosten, zoals BAPO en zwangerschapsverlof te 
bekostigen. Deze kosten worden voortaan gemiddeld over de scholen. 
 
D. Vragen aan Barbara  
In de onderbouw wordt nu gewerkt vanuit fases wat lezen betreft. Ook hiervoor krijgt de MR een officieel stuk 
om hun instemming te kunnen geven. 
 
Ook voor het groepsdoorbrekend werken met peuters en kleuters komt een schrijven met de 
verantwoording/ ontwikkeling van dit voornemen. De gemeente houdt deze samenwerking tegen, omdat de 
wetten niet op elkaar afgestemd zijn. 
 
We willen dit kunnen uitproberen. We mogen nu budget aanvragen. Er komt een extra pedagogisch 
medewerkster, zodat zij met de peuters mee kan gaan. De kinderen mogen niet naar de kleuterschool 
vanwege deurkrukken enz. Wel naar de BSO, want deze ruimte is aangepast. 
Er is een nieuwe methode Engels aangeschaft. Hiervoor dient ook een instemming door de MR getekend te 
worden.   
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