Notulen MR vergadering 25-11-2019
Aanwezig:
Marleen Klavers en Menno Visser (oudergeleding)
Liesbeth Hoogstraten en Marko van Koningsveld (personeelsgeleding)
1. Opening (19.30 uur)
Marleen opent de vergadering
2. Mededelingen
Marko geeft aan dat Nanneke verhinderd is, ze is ziek.
Marleen geeft aan dat ze nog twee agendapunten toe wil voegen, staking en
praktijkgroep.
Directie: geen mededelingen
GMR: Menno geeft aan dat de GMR heeft ingestemd met de voorgenomen fusie
tussen stichting Quo Vadis en stichting ROOS. Verschillende partijen zijn nu nog in
overleg om ook hun fiat voor de fusie te geven (kerk, gemeente en DUO). Deze
partijen zullen rond februari 2020 ook hun standpunt kenbaar maken, zijn zij ook
akkoord dan zal de ingangsdatum van de fusie wel per 1 januari 2020 zijn,
voornamelijk vanwege boekhoudkundige voordelen.
Team: Marko geeft aan dat het team aanwezig was op de voorlichtingsavond over de
fusie. Deze was verhelderend en het team ziet de voordelen van de fusie in.
3. Bereikbaarheid, aantal leden en werkverdelingsplan
• De vergadering besluit om een appgroep aan te maken vanwege de
bereikbaarheid van de MR leden. Zo voorkomen we dat informatie kort voor een
vergadering langs elkaar heen gaat. Marleen neemt initiatief hiervoor.
• Er is een vraag van ouders gekomen of de MR niet uitgebreid moet worden
omdat de school qua leerlingen ook aan het groeien is. Marko geeft aan dat
volgens hem hier geen vaste richtlijnen voor zijn en de vergadering besluit
daarom dat de samenstelling van de MR blijft zoals die nu is. Menno gaat voor de
zekerheid nog na of er richtlijnen voor zijn. Zo ja, dan kunnen we hierop actie
ondernemen.
• Marko laat het werkverdelingsplan van hem zien en we bespreken kort de inhoud
en opzet hiervan. De conclusie is dat het heel lastig is om precies bij te houden of
de gemaakte uren en de geplande uren ook daadwerkelijk kloppen. Wel spreekt
de vergadering af dat dit plan kan dienen als leidraad om in gesprek te gaan over
de werkdruk bij leerkrachten en welke acties er zijn genomen als sprake is van
scheefgroei in geplande en gemaakte uren bij leerkrachten.
4. Verkiezingen MR
De planning voor de verkiezingen van de MR ziet er als volgt uit:
• Marleen levert stuk voor de Nieuwsbrief van 13 december aan met aankondiging
van verkiezingen MR en verkiesbaarheid van ouders.

•

•

In de MR vergadering van 13 januari 2020 stellen we het stembiljet met de
kandidaten op en geven we de ouders van de school de gelegenheid om te
stemmen.
De gekozen kandidaat kan de MR vergaderingen van april en juni meelopen om in
te werken.

5. Vergaderrooster MR
Rooster is akkoord.
6. Jaarverslag MR 2018-2019
Marleen geeft aan dat door privé omstandigheden het nog niet gelukt is om het
jaarverslag op te stellen. We spreken af dat Marleen half december laat weten of ze
het jaarverslag liever wil overdragen aan iemand anders binnen de MR of dat ze het
zelf opstelt.
7. Jaarplan 2019-2020
Menno geeft aan dat de doelen van het jaarplan wat hem betreft de globaal
opgesteld zijn. Dit zou concreter kunnen, zodat je de doelen ook beter kan evalueren.
We spreken af dat Menno en Marleen de vragen over het jaarplan vóór volgende
week maandag via de mail aan Marko doorgeven.
8. Adessenlijst leerlingen
Marleen geeft aan dat er bij veel ouders behoefte aan een adressenlijst van de
leerlingen in de groep van hun kind is. Marko en Liesbeth geven aan dat door de
nieuwe AVG regels dit niet meer mag én dat dit een grote administratieve druk met
zich meebrengt als je wel toestemming hiervoor aan de ouders gaat vragen.
We besluiten dat de adressenlijsten niet meegaan, maar dat er wel in de Nieuwsbrief
een algemeen stuk komt om dit toe te lichten.
9. Fusie ROOS
Al besproken, zie punt 2.
10. Begroting OR
We schuiven dit agendapunt door naar de volgende vergadering. Marleen zal Gildo
hiervoor ook uitnodigen om een toelichting op de begroting te geven.
11. Plan van aanpak uitval Zonnewijzer
Marko geeft aan wat de volgorde van handelen is als er sprake is van ziekte bij
leerkrachten. Menno vraagt hierop of de school ook vastlegt hoe de vervangingen
geregeld worden. Dan wordt ook inzichtelijk wat dit betekent voor de werkdruk van
de overige leerkrachten bij ziekte van een of meerdere collega(s). Marko neemt
contact op met Nanneke of dit voor de school kan gebeuren. Menno neemt dit
voorstel mee in de GMR om dit wellicht stichtingsbreed vast te leggen.

12. Voortgang acties RI&E
Menno vraagt of het rapport van de inventarisatie al in het bezit van de school is en
of er acties ingezet zijn om de problemen op te lossen. Marko geeft aan dat hij niet
weet of dit rapport er al is en zal dit bij Nanneke navragen. Menno gaat nog op zoek
naar het rapport bij de stukken van de GMR.
13. Huisvesting
Er is niet zoveel nieuws te melden over de huisvesting op locatie Zuid. Wel is bekend
dat we een nieuw 3e lokaal toegewezen hebben gekregen voor na de kerstvakantie.
We wachten af welke lokalen teruggegeven worden aan de gemeente.
14. Staking
Marleen geeft aan dat een aantal ouders aan heeft gegeven dat ze het jammer
vinden dat de school wel steeds meedoet aan de staking en dat de ouders hier
eigenlijk ‘de dupe’ van worden, maar dat de school niet mee wil denken over
alternatieve ‘verlofdagen’ voor leerlingen en dat er zo strak gehouden wordt aan de
verlofregels. De vergadering geeft aan dat deze zaken toch écht niks met elkaar te
maken hebben. Bovendien hebben we als school ons standpunt hierin al duidelijk
geventileerd naar de ouders toe.
Wellicht is het wel goed om, als de school ook daadwerkelijk dicht gaat eind januari,
om de redenen voor staken nog eens duidelijk te verwoorden in de Nieuwsbrief.
15. Praktijkgroep
Marleen geeft aan dat er onder een aantal ouders en leerlingen van groep 7 en 8 wat
onvrede is over de praktijkgroep en de verrijkingsgroep. Er wordt niks georganiseerd
voor de ‘middengroep’. De vergadering besluit dat dit nu eenmaal zo is en dat dit
besloten zit in de visie van de school.
16. Rondvraag
Marleen vraagt of de notulen van de MR vergadering van juni en september nog op
de site geplaats kunnen worden. Marko neemt dit op met Wietse.
17. Sluiting

Acties
Appgroep aanmaken
Richtlijn aantal leden MR
Stuk Nieuwsbrief verkiezingen MR
Vragen doorgeven Marko n.a.v. jaarplan
Stuk Nieuwsbrief adressenlijst
Uitnodiging MR Gildo toelichting begroting
Vastleggen vervanging
Rapport RI&E

Wie?
Marleen
Menno
Marleen
Marleen/Menno
Marko/Nanneke
Marleen
Marko/Nanneke/Menno
Marko/Nanneke/Menno

Stuk Nieuwsbrief staking
Notulen op website

Marko/Nanneke
Marko

