Agenda MR-vergadering woensdag 22-11-2017
Tijd: 20.00 uur-21.30 uur
Plaats: Fatimaschool
1. Opening
Welkom aan Heidi. Het is de laatste MR-vergadering van Barbara.
Marina is aangesloten bij de vergadering, gelet op de onderwerpen op de agenda.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld. Besloten wordt Nieuwbouw (punt 10) als eerste te
behandelen i.v.m. de aanwezigheid Marina.
3. Notulen MR-vergadering 20-09-2017
Geen opmerkingen. Saskia maakt volgende keer de notulen
4. Mededelingen algemeen
Geen bijzonderheden
5. Mededelingen van /aan GMR, OR en team
Barbara geeft een toelichting naar aanleiding van de laatste GMR-vergadering.
Veel agendapunten van de GMR zijn blijven liggen in verband met drukte op het
stafbureau en de personeelswisseling.
OR: niets
Team: Selma meldt dat de broer van Gerard is overleden.
6. Verkiezingen ouderdeel MR
Verkiezing is afgerond.
7. Begroting 2018
Selma geeft toelichting op de (concept) begroting. Er zijn geen opmerkingen.
8. Oudertevredenheid enquête
Dit punt schuift door naar de volgende vergadering.
9. 5 gelijke dagen model, hoe loopt dit
Dit onderwerp is besproken in het team. De voor- en nadelen zijn geformuleerd.
Er is werkgroep geformeerd die hier verder mee aan de slag gaat.
10. Nieuwbouw/fusie ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen. De gelden voor de nieuwbouw
zijn definitief beschikbaar.
Het is nog niet bekend of de Touwladder mee gaat in de nieuwbouw. Op
bestuursniveau wordt daar overgesproken.

De huidige planning is dat de nieuwbouw in 2020 gereed moet zijn.
Enkele teamleden hebben vorige week op de oude Groenvlietschool gekeken. Deze
school staat leeg en zou wellicht gebruikt kunnen worden voor de tijdelijke
opvang. Er zijn op de school slechts 6 lokalen beschikbaar. Selma geeft aan
ernaar te streven dat gedurende de bouw de hele school bij elkaar in de buurt
blijft. Daarom wil ze koesen op de Groenvliet/Nicolaas eventueel met
noodlokalen. Bas (Trinamiek) heeft al gesprekken met gemeente. De gemeente
lijkt enthousiast.
Als de verhuizing medio 2018 (einde huidige schooljaar) kan plaatsvinden zou het
huidige gebouw eerder plat kunnen, hetgeen handig is gelet op onder meer asbest
onderzoek. Logistiek is dit nog wel een uitdaging! Moet nog uitgewerkt worden.
Tot slot is ook de column van Anastasia in de Zenderstreek besproken.
11. Fusie
Alles voors en tegens worden besproken. Afgesproken wordt om een afspraak
met de MR van de Nicolaas in te plannen.
Voorstel Cindy
Is 2 ouders niet te weinig? Dan ook een leerkracht erbij.
Voorstel: Cindy vragen om als Vrz OR aan te schuiven. Niet een formeel 3e lid
namens de ouders. Saskia gaat met haar praten en legt rol uit.
Reactie Lieke, Marina en Chantal: Jan stelt reactie op en overlegt met Mariëtte.
René wordt uitgenodigd om info te geven aan het team. Suggestie om ook de
ouders van de MR daarbij uit te nodigen.
Er wordt voorgesteld om ouders uit te nodigen voor de volgende vergadering van
de MR. In de Infatimatief wordt de agenda vermeld. Er komt een stukje in de
Infatimatief over deze vergadering en een uitnodiging voor de volgende
vergadering.
12. Instemmingsverzoek fusie
Hier is kort over gesproken. Dit zal de volgende vergadering onderwerp van
gesprek zijn.
13. Jaarverslag MR 2016-2017 (is inmiddels rondgestuurd)
Geen opmerkingen.
14. Rondvraag

Stakingsdag: Bestuur staat er achter de staking. Staking wordt niet betaald. Op
5 december gesprek met de minister. Afhankelijk van de uitkomst wordt er op 12
december 2017 gestaakt. Stakingsbereidheid op school is groot.
15. Actiepunten:
• Contact opnemen met de MR van de Nicolaas
• Reactie sturen aan Marina, Lieke en Chantal
• René uitnodigen (na overleg team) zodat hij het team nader kan
informeren
• Stukje Infatimatief over MR.
• Volgende vergadering is 24 januari 2018

