Notulen MR Vergadering woensdag 21 maart 2018
Tijd: 20:00 – 21:30
Notulant: Heidi van de Koevering
Opening:
Welkom heten ouders / leerkrachten.
Diverse ouders / leerkrachten hebben zich aangemeld om bij de vergadering aanwezig te
zijn: Marian, Frans, Ursula, Robertta, Martijn, Petra, Nefana, Lieke, Marina, Mark,
Ilonka,Joost en Cindy
1.
Vaststellen van de agenda:
Punt 4 en 5 eerste behandelen voor geïnteresseerde en daarna kunnen mensen evt
afhaken.
2.
Notulen MR vergadering 24-01-2018,
Geen op/aanmerkingen.
3.
Mededelingen, (algemeen, GMR, OR en team)
Het zijn 3 grote projecten waarmee we aan de slag zijn. Voelt goed waarmee we aan de slag
zijn. Zijn mooie uitdagingen. GMR: Is al eerder een aanpassing in de CAO gedaan over
taken leerkrachten. Daar is de GMR nu mee bezig.
4.
Resultaten ouderpeiling en instemmingsverzoek fusie
Zijn naar een ieder verstuurd via infatimatief, 50% heeft behoefte aan meer informatie.
Binnen MR is bedacht om algemene informatieavond te houden met betrokken ouders vo
Hopen voordat die avond er is met team duidelijk te hebben wat hun visie is.
De input van team is teruggebracht naar aantal voor-nadelen. Idee is om deze te gaan
wegen, wat is nu echt belangrijk, zodat prioriteiten gesteld kunnen worden. Die uitkomst
willen we tijdens informatiebijeenkomst teruggeven. Op dit moment is uitkomst nog blanco.
Groot mogelijk draagvlak is doel! Daarna ouderpeiling hoe staat men er daarna in.
Leerling prognose zijn aanwezig om te kijken of dit van invloed zal zijn op keuze.
Martijn v N. zorgt dat deze gegevens gedigitaliseerd worden en naar oudergroep gestuurd
worden. Schrijven van Rene van Harten is terug. Rene wachten op reactie terug. Er komt
gesprek met Nicolaasschool vanwege ruis (leerling werving Nicolaas etc. Jan en Mariet
maken voorzet voor tijdspad. Jan stuurt Rene bericht met tijdspad.
Informatieavond word vanuit MR en oudergroep georganiseerd om neutraal erin te staan.
Directie heeft ook “ander” belang. Kennis vanuit stichting en/of directie word gedeeld met
MR en oudergroep en deze filteren dit. Belang om objectief te delen, zodat je breed beeld
krijgt. En transparant bent.

5.
Ontwikkelingen: verhuizen, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw
Nieuwbouw raakt ook fusie, moet er ingericht gaan worden naar 1 of 2 aparte scholen.
Is al ruwe planning gemaakt voor tijdelijke huisvesting. Architect is nog niet gekozen.
Doorlopen fusiedocument 2 scholen met kinderopvang aanbieder. 5 april vlekkenplan,
concreter plan hoe gaat het eruit zien. Daarna concreter worden voor 1 of 2 scholen.
Volgende week bijeenkomst klankbordgroep, deze wordt teruggekoppeld. Belangrijkste
speerpunt veiligheid, lokalen (waar deze geplaatst worden). Word soort campus van 3
plekken, wie gaat waar zitten? Wordt teruggekoppeld. Bedoeling is om voor de
zomervakantie over te zijn.

6.
5 gelijke dagen model, leerlingen vragenlijst?
Leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben vragenlijst ingevuld. Werkgroep pakt dit verder op en
koppelt dat terug. Meeste ouders lijken tevreden. Knelpunten worden uitgeschreven,
belangrijk punt is: opvang bij kleutergroepen, wordt nu beroep gedaan op
vrijwilligheid van ouders.
7.
Terugkoppeling MR Cursus Mariet en Heidi
Zeer nuttig. Duidelijk overzicht gekregen op welke punten de MR welke bevoegdheid heeft.
infowms.nl is site waar nog veel extra informatie te vinden is.
8. a Concept formatie.
Gesprekken geweest waarin mensen wensen konden aangeven. Daarin wordt werkdruk
akkoord ook meegenomen want dat heeft hier gevolgen voor.
Werkdruk akkoord: Is om als team te kijken wat er nodig is.Persoonlijke wensen,
bouwwensen, Sommige zijn schoolbreed, sommige persoonlijk.
Word vervolgd. De uitkomst wordt met MR gedeeld en wordt als mededeling naar bestuur
gedaan. Gelden die hiervoor vrij komen zijn afhankelijk van leerlingaantal.
9.
Verkiezingen MR
Martijn heeft zich verkiesbaar gesteld. Is nog andere kandidaat Eveline, echter zij heeft
aangegeven als er nog iemand is dan weet ze niet of zich ook verkiesbaar wil stellen.
Na het weekend wordt definitief besluit genomen.
10. Rondvraag

Geen.

11. Actielijst
Jan en Mariet maken voorzet voor tijdspad fusiebesluit
Jan stuurt Rene mail met voorgenomen tijdspad.
Afspraak met MR Nicolaasschool
Selma en Martijn S. bekijken welke informatie er nog meer gedeeld met worden met Team
en MR.

