Notulen MR-vergadering 9 november 2018
Aanwezig: Saskia Houwing, Atke Wegerif, Marianne Koster, Jeroen Bolwerk, Robert
Kalle, Sebastiaan Bastiaans, Paul Schoe, Mariska van Woerden, Marije van Dooren
Afwezig: Opening
Er schuiven gasten aan: Mariska van Woerden en Marije van Dooren, namens de schoolraad en de ouderraad.
Notulen
De notulen zijn goedgekeurd en worden zsm op de website geplaatst.
GMR
In de afgelopen vergadering is een helder verhaal gehouden mbt passend onderwijs. De
AVG is voorbij gekomen en ook de cijfers voor het komend jaar zagen er goed uit. Ook is
werkdruk weer besproken. De Raad van Toezicht schuift in een volgende vergadering weer
aan, waarbij Marieke Spijkerman onder andere als nieuw lid aanwezig zal zijn.
Ingezonden agendapunten
- Verkeersveiligheid
Sebastiaan deelt een nieuwsbericht met ons waarin het belang van de verkeersveiligheid
rondom scholen specifiek benoemd wordt.
De MR geeft aan dat dit onderwerp warm gehouden moet worden, omdat het een belangrijk
punt is. Vanuit de gemeente is aangegeven dat we geduld moeten hebben ivm het
herinrichtingsplan van de ruimte rondom school.
In de MR is nu afgesproken dat Sebastiaan dit onderwerp oppakt en contact met de nieuwe
wethouder opneemt.
- Evaluatie Collegetour
Atke geeft aan dat de vorm van deze informatie-avond erg goed is, maar dat het aantal
ouders dat hier gebruikt van maakt niet opweegt tegen de voorbereidingstijd die hiervoor van
de leerkrachten voor vereist is. Hoe kunnen we dit zodanig verbeteren dat de opkomst van
ouders beduidend groter wordt? Andere vorm? Ander tijdstip?

Robert maakt een enquête die ouders in kunnen vullen, zodat er een beeld verkregen wordt
over hoe we dit kunnen verbeteren, die op vastgestelde tijdstippen onder ouders verspreid
en ingevuld kunnen worden.
- Passend Onderwijs
Zie GMR
- Rol SR en MR
De rol van de MR is duidelijk beschreven binnen de statuten van de MR. De rol van SR en
OR staat in de schoolgids. Echter, er zijn veel nieuwe leden. Is de rol van de verschillende
raden nog duidelijk voor iedereen?
Rol van SR: aansturing daltonouders en beheer inkomsten kinderbijdrage. Daarnaast aanspreekpunt voor ouders.
Doordat ook de MR een aanspreekpunt is voor ouders, is er overlap. Geen knelpunt. Echter,
opvallend is wel dat beide partijen minimaal aangesproken worden door ouders. Hoe kan
deze ouderparticipatie verhoogd worden? Dit punt wordt meegenomen in de GMR om te
peilen hoe andere scholen dit aanpakken. Wellicht is dit ook een punt dat meegenomen kan
worden in de enquête die Robert opstelt mbt de algemene ouderavond.
- Verdeling inloopochtend en verslaglegging
Mariska heeft de verslaglegging van afgelopen inloopochtend gedaan. Deze wordt zsm met
de directie verdeeld. Er zijn nog twee inloopochtenden gepland: donderdag 7 februari
(Robert is hierbij aanwezig) en vrijdag 24 mei (Sebastiaan is aanwezig). De afgelopen
inloopochtend kende een lage opkomst, maar was inhoudelijk wel heel waardevol. Op de
eerstvolgende inloopochtend worden de resultaten van de enquête mbt algemene
ouderavond en ouderparticipatie besproken.
- Budgetten Schoolraad
Na de budgetering en de daadwerkelijke uitgaves van de verschillende werkgroepen, blijft er
soms een beetje over. Ook de MR mag input geven met betrekking tot uitgaves van de
gelden die binnenkomen.
Schoolraad
De genoemde punten mbt de schoolraad zijn in de voorgaande notulen meegenomen.
Mededelingen vanuit de directie
- Schoolplan:
Het is weer tijd om een nieuw schoolplan op te stellen voor de periode 2019-2024. Aan het
eind van dit schooljaar dient deze af te zijn en voorzien van goedkeuring en ondertekening
van de MR.
- Studiedag:
We hebben een effectief besteedde studiedag achter de rug, waarop de verschillende
werkgroepen op het gebied van dalton flinke stappen gezet.
Daarnaast is er aandacht geweest voor Close Reading: een methodiek voor begrijpend
lezen, waarbij allerhande teksten door herhaling en het stellen van vragen kritisch bekeken
worden. Het team gaat dit de komende twee jaar verder uitdiepen.
- Nieuwe CAO

Deze wordt nog met het team gedeeld. In korte lijnen komt het erop neer dat de uren binnen
het taakbeleid naar eigen inzicht en na overleg worden ingezet. De verantwoording moet
hiervoor meer bij het team komen te liggen. Dit is echter niet bij alle scholen zo het geval.
- Personeel
De ouders zijn onlangs ingelicht over de fysieke situatie rondom juf Danielle, die op 24
november wordt geopereerd. Haar vervanger heeft op dit moment een hele goede indruk
gemaakt. We zijn blij dat ze beschikbaar is om deze vervanging op zich te nemen.
Juf Yvet heeft haar WPO voor de herfstvakantie helaas moeten af moeten breken. Ondanks
intensieve begeleiding vanuit school is het niet gelukt om haar aan te kunnen houden. Atke
blijft daarom om donderdag en vrijdag voor groep 3 staan, zodat de groepen 7 en 8 de hele
week als zelfstandige groepen kunnen functioneren.
- Jan Könning gaat per 1 januari met vervroegd pensioen en tevens verhuizen naar
Franeker. Hij zal op zijn manier afscheid nemen van school, leerlingen en ouders.
Rondvraag
Mariska geeft aan dat er wellicht twee wethouders aangeschoten kunnen worden: Albert
Holtland (infrastructuur, GBK) en Jan Peter van der Sluis (onderwijs, CU).
Robert vraagt naar het pestprotocol en de inzet hiervan. In de afgelopen jaren is dit nodig
geweest: In de klassen wordt gebruik gemaakt van Kanjertraining, er is goed contact met
ouders en het is belangrijk dat beide partijen goed en open communiceren.
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