MR
MR vergadering 11-09-2017
Aanwezig: Minèt, Hèlen, Roy, Mari.
Afwezig met bericht: Martijn.
1. Opening:
-Roy opent de vergadering.
2. Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie.
-We praten even over het voorzitterschap van Roy en de voorkeur dat iemand van de
oudergeleding die rol op zich neemt.
-We maken nog enkele afspraken. Zo gaat Hèlen de agenda en de notulen op de site zetten
en gaat Minèt zowel Hèlen als Mari mailen wanneer er vragen zijn.
-We maken voorafgaande aan de MR vergadering de deur open bij het kantoor van Minèt
totdat iedereen er is.
-Wij krijgen de begroting van Minèt met een mondelinge toelichting. Die begroting ziet er
goed uit met een slag om de arm, want nog niet alle rekeningen zijn binnen.
De post “leermiddelen & verbruiksmateriaal” is al bijna helemaal gebruikt. Daar gaan we dus
waarschijnlijk overheen. Daar zit dus geen rek meer op.
Over het tuinonderhoud is Minèt niet tevreden. Ze gaat zich inzetten om mogelijk
een eigen tuinman in dienst te nemen.
Minèt is tevreden over deze begroting.
-De staking van donderdag 5 oktober gaat door! Dat gaat gelden voor alle scholen van het
Skipov. Er komt zo spoedig mogelijk een duidelijke brief voor alle ouders en leerkrachten
om uitleg te geven. Het Skipov wil de stakers doorbetalen, zowel het onderwijzend als het
onderwijsondersteunend personeel. Details daarvan volgen nog.
Het is belangrijk dat het e.e.a. vlot duidelijk is omdat ouders oplossingen moeten vinden voor
het onderbrengen van hun kinderen.
- Minèt wil in het tevredenheidsonderzoek ook vragen stellen t.a.v. wat de ouders vinden van
het continurooster. Wij vinden het een prima plan om op die manier de mening
van de ouders te peilen.
-Beide MR'en hebben ingestemd met de wenselijkheid van fusie. De volgende stap is een
onderzoek naar haalbaarheid van fusie.
- Minèt laat weten dat ze in gesprek is met Berry Thomas (raad van bestuur Skipov) en Job
Christiaans (Onderwijs Maak Je Samen) om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van
fusie.

3. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie.
4. Ingekomen post.
-Op het verslag van de OR hebben we geen opmerkingen.
5. ARBO
-Hèlen en Mari zitten in de ARBO-werkgroep en laten tijdens de volgende vergadering weten
op welke dagen dit jaar weer de “Arborondjes” gemaakt worden. Per keer zullen ze dan een
van de MR leden vragen om mee te lopen met zo'n controle. Uiteraard mag dat ook iemand
zijn van de OR of een andere ouder.
De 3 data voor de ontruimingsoefeningen zijn ook duidelijk, maar uiteraard geheim.
6. GMR
-Roy gaat informeren wie onze nieuwe contactpersoon is bij de GMR.
7. Zaken voor advies en instemming.
-Geen
8. Speerpunten
We bespreken de speerpunten voor het komende schooljaar.
 Proces van clustering kritisch volgen.
 De rol van de MR bij een mogelijke fusie.
 Schoolresultaten blijven volgen.
 YAG blijven volgen.
 Implementatie van de rekenmethode “Reken zeker”.
 Proces van invoering van het Hoorns model.
 De voortgang van de Engelse les kritisch blijven volgen.
 Besluit rondom eindtoets van groep 8. Dit jaar zal het besluit rondom de eindtoets om
instemming van de MR vragen. De eindtoets is een van de speerpunten van de MR. Er is nu
enige verwarring over welke eindtoets dit jaar gebruikt gaat worden. Mari gaat dit
onderzoeken.
9. Rondvraag.
-Tijdens de volgende vergadering willen we de MR groepsfoto maken voor de site en voor de
foto bij de vragenbus in de doorloop.
-Tijdens die vergadering zullen we ook een datum prikken voor het etentje met de MR.
-Roy laat weten dat dit schooljaar het laatste jaar is dat hij in de MR zit. Hij heeft
verhuisplannen. Voor zijn opvolging als MR-lid is al een mogelijke opvolger gevonden. De
vraag is in hoeverre die opvolger de vergaderingen van de MR al mag gaan bijwonen als
toehoorder.
Een MR vergadering heeft een openbaar en een besloten deel maar het fijne weten we daar
niet van. Dat gaan we dus uitzoeken.

10. Sluiting:
-Roy sluit de vergadering.

