Notulen M.R.-vergadering maandag 29-01-2018
Aanwezig: Oudergeleding: Meryem Janse (voorzitter) en Gijs Jaspers Personeelsgeleding Marko van
Koningsveld en Peter Spekschoor (secretaris). Toehoorder: Nanneke Pol (directeur)
1.
2.

Opening door Meryem om 19.30 uur
Mededelingen:
Meryem:
cursus MR werd als zinvol en interessant ervaren. Ervaringen met MR-leden van andere scholen
werden uitgewisseld.
Nanneke:
Er is een start gemaakt met de klassenbezoeken, waarbij Nanneke bij elke collega een volwaardige les
(volgens het ADIM-model) bezoekt. Een nagesprek volgt waarbij ook de formatiewens ter sprake
komt.
Maandag 5 februari start groep 2 in het nieuwe lokaal
Marko: Deze schoolperiode kent veel administratief werk. Op de piekdag van donderdag 1 februari
zijn de kinderen vrij en kunnen collega’s een flinke slag maken (w.o. in het uitwerken van de
rapporten)
GMR:
De begroting is besproken. De financiën van Quo Vadis zijn goed op orde; er zijn voldoende reserves,
waardoor o.a. vaste contracten afgegeven kunnen worden
Er zijn fusiegesprekken gaande tussen B.S. De Bernardus en OBS Maurits. Er zijn commissies gevormd
die zich o.a. bezig houden met identiteits- en onderwijsvraagstukken. Ook een fusie tussen Maurits en
De Rank ligt nog open. Ideologisch gezien liggen deze dichter bij elkaar.
Structuur GMR: Na een tweede stemming is besloten dat vanaf volgende schooljaar de GMR gevormd
wordt door één afgevaardigde van elke school. Hiermee wordt het GMR-ledenaantal ingekort tot 13
leden. De leden zullen zitting hebben voor 3 jaar. Na een evaluatie zal bekeken worden of dit praktisch
gezien wenselijk is en of een zitting voor 2 jaar bijv. de voorkeur heeft. De GMR dient een
evenwichtige verdeling van leden uit ouder- als uit de personeelsgeleding te hebben. Elke school zal
afwisselend een MR-lid uit beide geledingen afvaardigen.
Organisatiestructuur Stichting Quo Vadis: in de eerstvolgende GMR-vergadering zal deze geëvalueerd
worden (het functioneren van de conglomeraten en leidinggevende functies: locatieleiders,
directeuren en conglomeraatdirecteuren)

3.

Huisvesting: Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen directeur van het Slingerbos Steven van
Diepenveen, Ersin Yigit (van financiën en beheer van Quo Vadis) , Marko en Nanneke. Besproken is
huisvesting van de Zonnewijzer op het Slingerbos ( vanaf de Molenweg bezien betreft het de 3
linkerlokalen) Aan de orde zijn geweest: opsplitsing en afscheiding van het plein: toiletten;
kantoorruimten; opbergruimten; Zonnewijzerbord. Om helder te krijgen wat in deze mogelijk is, zullen
Marko en Nanneke samen met Ersin Yigit en met de gemeente om tafel. De kwestie van huisvesting op
het Slingerbos in deze onderzoekende fase, zal ook door het bestuur met de gemeente besproken
worden. Hierbij dient o.a. gekeken te worden naar de leerlingenaantallen van beide scholen en de
beschikbaarheid van lokalen.
Op de informatieve mail, die Nanneke destijds gestuurd had, heeft slechts een klein aantal ouders
gereageerd en hun zorgen geuit.
Nanneke zal de directeur van de Stichting Quo Vadis Louis van Stiphout uitnodigen om in een MRvergadering toelichting te geven op het geheel.
De prognoses t.a.v. de leerlingenaantallen worden bekeken. Het doel voor volgend schooljaar is in
ieder geval te starten met 8 groepen.
Rondvraag: geen
Sluiting: 21.30 uur

4.
5.

Afspraak : Nanneke nodig Louis van Stiphout uit voor MR-vergadering.

