Notulen extra MR vergadering over de pauzeregeling
datum: 25 september 2017
tijd: 20:00-22.20
locatie: Oudelandselaan
aanwezig: Wanda, Melissa (notulen), Miranda, Roel, Michel, Linda en Sonja en Edwin.

Vandaag bespreken we de begroting van de pauzeregeling en hoe deze er in de praktijk uit
zal gaan zien.

Situatie Oudelandselaan
Op de Oudelandselaan zal BSO Zus & zo met eigen mensen de pauze gaan regelen. Hierbij
zijn de kinderen 15 minuten buiten en wordt er 15 minuten gegeten. De tijden zijn als volgt:
Groep 1-2: 11.30-12.00
Groep 3-5: 12.45-13.15
Groep 6-8: 13.00-13.30
De tijden kunnen helaas niet veranderd worden, omdat het schooljaar al begonnen is.
Doordat de gang beneden verhuurt wordt aan de BSO zijn de kosten €47 per kind per jaar.

De tijd dat groep 6-8 opgevangen wordt is vrij laat. Het is een optie om dan ervoor zelf met
de kinderen te eten. Het andere kwartier met de opvang kan ingevuld worden door
zelfstandig werken of een andere onderwijsactiviteit (voorlezen of schooltv).

Situatie Gouden Uillaan
Op de Gouden Uillaan zal kinderopvang Bijdehand de pauze gaan regelen. Zij maken gebruik
van een overblijf coördinator en vrijwilligers. Mochten er onvoldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn dan zullen er pedagogisch medewerkers ingezet worden. Deze extra kosten
zullen dan aan de Klipper doorberekend worden. Hoeveel dit is, is niet duidelijk. Edwin gaat
hierover in gesprek met de kinderopvang. Eventueel kan er een grens aan verbonden
worden. De opvang zal met de kinderen 30 minuten naar buiten gaan. De kosten bedragen
€53 per kind per jaar. Bij deze optie is het nog de vraag of we van vrijwilligers kunnen
verwachten dat ze 15 minuten eten met de kinderen. Dit zou de beste optie zijn.

Voor iedere groep die opgevangen wordt staat 1 persoon in verband met regen. De opvang
zal dan met de kinderen naar binnen gaan.

Het bestuur staat het eerste jaar garant mochten we niet genoeg geld binnen krijgen van de
ouders. Als MR vinden wij de prijs van bijdehand aan de hoge kant. Helemaal als je kijkt naar
het vooruitzicht voor een IKC en het feit dat zij met vrijwilligers werken. In de concept
overeenkomst van bijdehand staan reistijd en voorbereiding. Zijn deze kosten noodzakelijk?

In de MR hebben we besproken dat het een idee zou zijn om nieuwe ouders een contract te
laten ondertekenen met betrekking tot kosten van de pauzeregeling. Hier zou mee
begonnen kunnen worden bij nieuwe ouders van de kleutergroepen.

Als MR willen we een formele brief namens de directie voor de ouders over de bijdrage voor
de pauzeregeling en de eventuele gevolgen. Als er te weinig ouders betalen zal dit van de
schoolbegroting af gaan. Het zou dan kunnen zijn dat er geen geld meer is voor bijvoorbeeld
Engels en optimisten. De MR zal er ook een brief aan toevoegen met hoe dit tot stand is
gekomen. Daarnaast moet er ook nog een brief voor de vrijwilligers opgesteld worden.

