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_________________________________________________________________________________________

Op de agenda van dit overleg staan de nader uitgewerkte voorstellen voor de besteding van het overschot uit de
ouderbijdrage, zoals besloten in de gezamenlijke OR/MR vergadering van oktober 2014. Tevens op de agenda
ter bespreking een voorlopig voorstel van de redactie Observator.
Terugkoppeling vorige vergadering
De OBS Tuindorp maakt op dit moment een ontwikkeling door aan de hand van 7 uitgangspunten. De huidige
financiële situatie van de school laat het niet toe om investeringen te doen uit het schoolbudget ten aanzien van
de onderstaande voorstellen. Deze voorstellen dragen bij aan zowel de directe alsook indirecte leeromgeving van
de kinderen op school. De voorstellen ondersteunen de directe communicatie behoefte aan/van ouders en
ondersteunen de leesbehoefte en het leesplezier van de kinderen op school. Daarom zijn beide voorstellen in een
eerdere vergadering voorgedragen om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Ontvangen voorstellen (overschot)
I.

Definitief voorstel aanschaf/Inrichting van een schoolbibliotheek

II.
III.

Definitief voorstel aanschaf van het communicatieplatform Social Schools.
Voorlopig voorstel voor bijdrage Observator

__________________________________________________________________________________________
Algemeen
Uit voorstellen I en II komt naar voren dat een positief besluit ook betekent dat er doorlopende jaarlijkse kosten
uit zullen voortvloeien. Hierbij moet gedacht worden aan licentiekosten voor een bibliotheek systeem en
vervangingsbijdragen en jaarlijkse licentiekosten voor Social Schools. De penningmeester heeft een impact
analyse uitgewerkt voor de inbedding van deze toekomstige doorlopende kosten in de budgetten van de
Ouderbijdrage. In de impact analyse is tevens een post opgenomen voor de module Ouderinzage in Parnassys.
Dit voorstel zal in een later stadium worden voorgelegd.
De definitieve impact op het toekomstige budget zal in een afzonderlijke OR/MR vergadering te worden
vastgesteld. Er wordt afgesproken dat deze afspraak in een kleine vergadering te laten plaatsvinden medio
april/mei. Tijdige oudercommunicatie over de impact op het budget moet nog voor de zomer mogelijk zijn.
Genomen Besluit
In samenspraak met de penningmeester, wordt door de vergadering besloten dat deze doorlopende kosten in het
budget kunnen worden geaccepteerd bij akkoord bevinding van de voorstellen I en II.
I.

Aanschaf/Inrichting van een schoolbibliotheek


Noortje Goemans en Petra van der Voort lichten het voorstel toe.



De gevraagde eenmalige bijdrage Euro 4.000,- moet als een maximale bijdrage uit het overschot
(schooljaar 2014/2015) worden beschouwd;



De definitieve doorlopende kosten zoals weergegeven in het voorstel, moet nader worden uitgewerkt en
zal in de afzonderlijke OR/MR vergadering april worden vastgesteld.



Locatie van de bibliotheek op school is nog onduidelijk, deze moet in overleg met de directie nog nader
worden vastgesteld. Paul gaat hiernaar kijken.



Er wordt afgesproken dat indien er wordt afgeweken van de begroting zoals vastgelegd in het voorstel.
De gelden zoveel mogelijk zullen worden uitgegeven aan boeken. Dit betekent dat indien mocht blijken
dat er slechts 3 kasten kunnen worden gekocht in verband met de locatie van de kasten, het bedrag aan
boeken zal worden besteedt.

II.

Aanschaf/Inrichting van het communicatieplatform Social Schools



Juf Lotte geeft een demonstratie van de werking van de tool.



Er heeft inmiddels een pilot plaatsgevonden binnen groep 7/8. Ook de MR leden hebben toegang
gekregen om mee te kijken in de app. De MR leden zijn enthousiast over de mogelijkheden van de app.
Er is aangegeven dat de app een goede stap is in het verbeteren van de directe communicatie tussen de
school en de ouders.



De OR benadrukt dat als de kosten voor Social Schools gefinancierd gaan worden uit de ouderbijdrage
er geen sprake kan zijn van vrijblijvendheid van de leerkrachten in het gebruik van de app. De directie
van de school zegt dit toe. De directie is nog in gesprek over de minimale frequentie waarop de app
gebruikt moet gaan worden. De komende maanden zal moeten blijken hoe dit verder binnen school
geïmplementeerd wordt en op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. De MR zal hier vanuit haar
rol op toezien.



De OR/MR behouden zich het recht voor om het gebruik van Social Schools nader te evalueren en
indien de schoolbudgetten daar weer aanleiding voor gegeven dit besluit mogelijk te herzien.

III.

Voorlopig voorstel Observator met een eenmalige bijdrage voor een pilot



Marileen Kan licht namens de redactie het voorstel toe, op het voorstel wordt niet gestemd.



Het voorstel is een indicatie, aangezien de ouders in de redactie nog niet hebben kunnen kennismaken
met Social Schools en dus ook niet kunnen voorzien hoe dit uit zal werken. De Observator als
schoolkrant bestaat 80-jaar en het zou jammer zijn als dat niet meer gemaakt zou worden. Op dit
moment doet de presentatie van de schoolkrant geen recht aan de tijd en effort die nodig is om de krant
te maken. De lay-out moet plaats vinden in zwart-wit om het kopiëren mogelijk te maken.



De discussie over dit thema is stevig. De afdronk van de discussie is dat de meerderheid van de
aanwezigen voor een digitale schoolkrant is. Argumenten die genoemd zijn: duurzaamheid, papier,
kosten en de mogelijkheden via Social Schools. Als nadelen zijn genoemd dat een losse pdf als bijlage
minder snel geopend wordt en dit niet zonder uitzoomen te lezen is op een tablet en vooral de jongere
kinderen op school het bestand niet zullen vinden. Hierop is aangegeven dat ook pdf’s
leesbaar/bladerbaar gemaakt kunnen worden voor tablets. Echter ook hier is budget voor nodig.



Er wordt afgesproken om de Observator eenmalig de gelegenheid te bieden in een pilot verschillende
varianten in kleur concreet te maken, zodat de ouders na het verschijnen van de upgrade van de
Observator kunnen aangeven wat zij hiervan vinden en of zij hier behoefde aan hebben. Er is voor nu
geen bedrag opgenomen in de voorlopige doorlopende kosten, zoals eerder gepresenteerd.



De OR geeft aan dat om definitief te kunnen besluiten om de kosten van de Observator toe te voegen
aan de ouderbijdrage er een draagvlak moet zijn onder ouders. De directie geeft aan dat er zeer
binnenkort een enquête zal worden uitgestuurd naar de ouders over de communicatie van de school.
Deze uitvraag komt voor de Observator voor nu te vroeg. Een nadere uitvraag zal moeten worden
uitgevoerd na de pilot van de Observator. De directie zegt hier haar medewerking aan toe.

Aan de redactie van de Observator wordt gevraagd:
1.

Met een inschatting te komen van de kosten, die gemoeid zullen zijn bij het laten drukken van de
Observator, waarbij rekening wordt gehouden met de digitale mogelijkheden/aansluiten op Social
Schools. De inschatting van de kosten moet inzichtelijk zijn voor de OR/MR vergadering over de
doorlopende kosten medio april/mei. Deze datum zal nog nader worden gecommuniceerd.

2.

Er een draagvlak onderzoek moet worden gehouden onder ouders naar aanleiding van de pilot medio
einde schooljaar 2015.

3.

Het definitieve voorstel voor de Observator gereed moet zijn medio september 2015 ter besluitvorming
in de jaarlijkse OR/MR vergadering van begin oktober 2015, zodat dit eventueel kan worden
meegenomen in het ouderbijdrage budget voor schooljaar 2015/2016.

.
Module Ouderinzage in Parnassys
De directie geeft aan dat ook de module Ouderinzage in Parnassys een verbetering zou opleveren in het kader
van transparantie. Deze module biedt ouders de mogelijkheid tot tussentijdse inzage van de resultaten van
zijn/haar kind. De ouders kunnen dan zelf buiten de jaarlijkse rapporten om de resultaten van de kinderen
volgen. Hiervoor moet nog een nader voorstel voor worden uitgewerkt ter bespreking in MR vergadering.
Besluit


Er wordt besloten tot aanschaf en inrichting van een schoolbibliotheek



Er wordt besloten tot aanschaf en inrichting van Social School app.



Er wordt - voor nu - besloten tot een eenmalige bijdrage van Euro 500,- aan de redactie van de
Observator.

Met dank aan alle aanwezigen en met dank aan allen, die bij de voorbereiding van de besproken voorstellen
betrokken waren.

***

