Medezeggenschapsraad het Mozaïek (Houten & Waalseweg)
Notulen vergadering woensdag 16 september 2020
Aanwezig: Ashwin, Chris, Dirk-Jan, Ellen, Joyce, Marina, Marizeth
Afwezig: Sabine
Agendapunten:
1. Opening
Dirk-Jan opent de vergadering om 19.30 u.
Ashwin stelt zichzelf voor.
2. Notulen vorige vergadering
● Het informatiestuk voor de ouders over de OR moet nog aan Chris opgestuurd worden
(Joyce). Informatie wordt teruggekoppeld richting de ouders na afloop van een OR
vergadering in de eerstvolgende infobrief Verbetering van ouderbetrokkenheid bij OR
activiteiten zal ook nu gestimuleerd worden met behulp van de klassenouders (klas App
groepen).
● Laatste vergadering van dit schooljaar wordt verplaatst naar 8 juli - (13 juli afscheid Groep
8)
3. MR functies
● De functies in de MR blijven dezelfde als afgelopen jaar. Dirk-Jan (voorzitter – ouder
Waalseweg), Marizeth (secretaris – ouder Houten), Marina (penningmeester – personeel
Houten), Joyce (ouder Houten) en Chris (directie). Sabine vervangt Ineke (personeel
Waalseweg) en Ashwin komt erbij (directie).
4. Eindafrekening MR/OR – 2019/2020
● Het moet aan het eind van de financiële jaar (december) afgerond zijn.
● Joyce vroeg namens de OR een verhoging in de ouderbijdragen van 35 euro naar 37.50
euro voor het volgende schooljaar. Het is wel noodzakelijk omdat het nieuwe financiële
systeem dat gebruikt gaat worden voor ieder transactie 2.00 euro extra in rekening brengt.
De ouderbijdragen van het Mozaïek valt wel nog lager uit dan van de meeste andere
scholen in Houten (Joyce). De verhoging zal later dit jaar weer besproken worden.
● Alle inkopen voor de OR zullen in de toekomst beter beheerd worden om te voorkomen dat
spullen over de datum gaan.
● Ook zal Chris met de leerkrachten van groep 1/2 goed kijken naar het jaarlijkse
klassenuitje. Omdat ze weer om 14.00 bij school moeten zijn is het handig om uitjes in de
buurt te regelen. Dan zijn de kosten meer in verhouding..
● Een optie is om alle uitjes apart van vrijwillige bijdragen te houden. Dat heeft wel meerdere
consequenties en zal later weer besproken worden.
5. 2019/2020 Evaluatie schoolplan
● De evaluatie schoolplan is goedgekeurd door de MR. Als gevolg van de Corona
maatregelen kon een aantal van de 2019/2020 doelen niet afgerond worden. De doelen
voor 2020/2021 bevatten dus ook een aantal van vorige jaar voor afronding. In het
vierjarige schoolplan zit wel ruimte en tijd voor onvoorziene omstandigheden en voor nu is
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Chris nog positief dat alle doelen afgerond zullen worden, afhankelijk van hoe de Corona
situatie verder gaat ontwikkelen.
6. 2020/2021 jaarplan MR
● De jaarplan is bijna afgerond. Chris maakt nog een aantal veranderingen, voornamen, data
die niet goed waren en incorporeert vaste agendapunten waar nodig aan punt 3.3 MR
jaarkalender.
● Het finale jaarplan zal dan ook op de website van beide locaties geplaatst worden.
7. ParnasSys systeem
● Het Ouderportaal wat hoort bij ParnasSys zal in het komende jaar onderzocht worden; of
het wenselijk is en alle kosten eraan verbonden. Een ander idee is, dat Parro later MSI zal
vervangen.
8. Kunstcentraal – Catharijne Convent
● Het gaat gewoon door en voor iedere klas is er de gelegenheid om dit jaar gebruik ervan te
maken. Wordt door Marina geregeld.
9. Vragen vanuit ouders
● Ouders vinden het lastig dat er niet meer ontmoetingsmomenten zijn met de leerkrachten
(vooral in onderbouw). Mogelijke oplossingen zijn: de ouders kunnen altijd een gesprek
aanvragen of vragen stellen door een email te sturen of zelfs een WhatsApp berichtje aan
de leerkracht. De klas portaal van MSI kan ook handig gebruikt worden door een foto van
de leerkracht en email adres erop te plaatsen (bespreek met team). Het is dan niet voor
iedereen zichtbaar en meer beveiligd dan de schoolwebsite. Tijdens Corona zal de huidige
breng- en haal maatregelen van kracht blijven. Hoe dit erna gaat zal nog besproken
worden.
10.

11.

Rondvraag
● Joyce: Netheid van toiletten moet nog op gelet worden. De nieuwe schoonmaak personeel
is heel goed en op dit moment blijkt het niet een probleem te zijn. Kinderen wassen ook hun
handen regelmatig (Marina, Ellen).
Afsluiting
Dirk-Jan sluit de vergadering om 20.40

Volgende vergaderingen aanvang 19.30:
woensdag 11 november 2020 (Waalseweg);
donderdag 14 januari 2021 (Houten);
dinsdag 16 maart 2021 (Houten);
dinsdag 11 mei 2021 (Waalseweg);
donderdag 8 juli 2021 (Houten)

