Medezeggenschapsraad
Verslag
Datum: 20 oktober 2020
Tijd: 19:30 uur
Locatie: CBS de sprankel (Digitaal)
Aan: Taco Jan Osinga (TJO), Sanne Steenbrink (SAS), Maria Reitsma (MAR), Gerry
Grupstra (GG), Froukje Fink (FF), Tea v/d Laan (TL), Renske de Boer (RB), Klaske
van Lunzen (KL)
Gast: Jehannes Bokma (JB)
1. Opening
TJO opent de vergadering met de tekst van een gedicht van Aagje Lingen over de
herfst.
Een vleugje rozengeur komt langs,
een boom verschiet van kleur.
de zwaluw trekt al richting zuid;
de herfst staat voor de deur.
De dagreis van de zomerzon,
wordt korter voor het oog,
steeds vroeger zakt zij in de zee;
’t wordt herfst, is haar betoog.
De wind rukt uit in volle vaart
en gooit zich in de strijd,
neemt brutaal van alles mee;
de herfst is nu een feit.
De nachten lang, de dagen kort
en weinig zonlicht meer,
maar God, de Schepper blijft altijd;
mijn Herder en mijn Heer.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
5. Notulen 26 augustus 2020
De notulen worden vastgesteld.

6. Verslag 26 augustus ter publicatie
Het verslag wordt vastgesteld.
7. Mededelingen directeur
JB heeft geen mededelingen.
8. Klankborden corona
RB geeft aan dat verandering van de ingang van de kleuters ( nu allemaal via de
kleuteringang) goed gaat.
JB geeft aan dat de maatregelen voor het primair onderwijs soepeler zijn dan in het
voortgezet onderwijs en verder. Dit geeft toch wat ruimte.
De MR geeft aan dat er ook wel signalen binnenkomen van opstoppingen op het
plein bij de kleuteringang.
JB geeft aan dat het gebruik van de in de gaten zal worden gehouden, dat er
looproutes zijn en veel ook afhankelijk is van het gedrag van de ouders zelf.
9. Verbetering schoolplein
JB geeft aan dat binnen de MR is gekeken naar mogelijke ondersteuning. SAS heeft
aangeboden te helpen en te kijken naar de mogelijkheden. JB en SAS hebben
inmiddels overlegd.
SAS heeft een eerste opzet gemaakt voor een plan, Het voorlopige werkdocument
wordt besproken en zal verder worden uitgewerkt door SAS en JB.
Dit zal de volgende vergadering worden besproken.
10.Schooljaarverslag 2019-2020
TJO geeft aan dat veel informatie uit dit verslag op eerdere momenten ook al met de
MR is gedeeld.
JB zal het plan met de laatste gegevens aanvullen en daarna zal TJO het namens de
MR tekenen.
11. Ouderbijdrage 2021
JB geeft aan dat de ouderbijdrage die wordt geïnd uit twee delen bestaat; het vaste
deel ( voor bijvoorbeeld de schoolreisjes) en een vrijwillig deel voor andere
activiteiten.
Het is soms lastig te duiden in de administratie hoe dit zich verhoudt. Een optie is om
deze twee delen te splitsen zodat ook meer overzichtelijk ondersteuning van de
gemeente kan worden aangevraagd.
Er zal eind van 2020 op basis van de stand van de kas en de te verwachte uitgaven
worden besloten wat de hoogte zal zijn voor 2021.
Daarnaast is er vorig jaar gestart met het gebruik van Parro op school. In deze
applicatie is ook een mogelijkheid voor het innen van de ouderbijdrage via de
schoolkassa.
JB geeft aan dat als de twee delen van de ouderbijdrage gesplitst gaan worden ook
het moment van innen zal wijzigen. Nu wordt er geïnd in mei. De wens is om dit in
februari en november te doen. Dit is beter afgestemd op de activiteiten die gepland
zijn in het jaar.

JB en TJO zullen samen de begroting en mogelijkheden van de voorstellen
bespreken.
12 Schoolgids 2020-2021
JB heeft dit document al eerder gedeeld en op- en aanmerkingen die zijn
binnengekomen verwerkt.
De MR gaat akkoord met de schoolgids.

13. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen nieuwe punten op de agenda gezet.
14. Rondvraag
JB geeft aan dat er in het team is gesproken over de komende sinterklaasviering.
Duidelijk is dat er dit jaar geen intocht zal zijn in het dorp. Binnen het team wordt nu
nagedacht over de invulling van de sinterklaasviering en de tijd ernaar toe.
JB is in contact met de andere scholen in het dorp om hier ook, waar mogelijk zaken
enigszins hetzelfde te organiseren.
De MR geeft aan dat haar wederom signalen ter ore zijn gekomen inzake de duur
van de middagpauze en de tijd die leerlingen hebben om hun lunch te eten. Voeding
is een belangrijk deel van een gezode leefstijl en zij ervaart deze signalen als
zorgelijk.
JB geeft aan dat hij graag zou willen dat als ouders hier problemen bij ervaren zij dit
aangeven bij de leerkracht.
JB geeft aan dat hij dit onderwerp breed zal polsen in het team en met een reactie
zal komen. Wellicht dat er ook iets over kan worden opgenomen in de nieuwsbrief.
16. Sluiting
TJO sluit de vergadering met een gedicht van Irma Moekenstorm over de herfst:
Herfst, herfst je bent er weer met je pittige geuren
en je bladeren die dwarrelen in duizend warme kleuren.
Herfst, herfst daar ben je weer met je storm en je regen,
zwammen, eikels, spinnen natte kleren en wind tegen.
Herfst, herfst je bent er weer, kom laat me je omarmen,
want ondanks al je buien, geniet ik van je charme.

