Notulen MR-vergadering

Maandag 21-11-2016

Aanwezig: Wouter Rappard, Tom Geurts,Meyrem Janse, Gijs Jaspers, Marko van Koningsveld,
Nanneke Pol, Peter Spekschoor
1. Opening door Wouter
2. Mededeling:
Voorstelronde, waarbij Meyrem en Gijs van harte welkom worden geheten. Zij zullen Wouter
en Tom opvolgen. Meyrem zal de taak van voorzitter op zich nemen.
Vanuit de GMR geen mededelingen. Tom was afwezig en de notulen zijn nog niet
toegezonden.
Wel wordt een korte toelichting gegeven t.a.v. de GMR voor de nieuwe MR-leden. Een
belangrijk actueel item is de organisatiestructuur van de Stichting, met conglomeraten en
conglomeraatdirecteuren. Het kan tzt van invloed zijn op de toekomst van de Zonnewijzer.
Het heeft de voorkeur om de vergaderingen van de MR vóór de vergaderingen van de GMR
te plannen. Indien nodig kunnen agendapunten voorbesproken worden. Marko zal bij de
GMR de vraag neerleggen of de agenda voor de GMR om deze reden minimaal 3 weken van
te voren verstuurd kan worden.
3. Vorig verslag en actielijst:
- De pauzes worden als druk ervaren. Zal in teamvergadering besproken worden: hoe
meer rust te krijgen?
- Nanneke zal navraag doen naar de statuten van de GMR. De statuten komen op de
agenda voor de volgende vergadering. Nanneke zal naar een concept zoeken; Meyrem
kijkt naar de statuten van de MR van het Slingerbos.
- Nanneke vraagt Wietse de laatste MR-notulen op de site te plaatsen.
- Bij de volgende vergadering worden foto’s gemaakt van de MR-leden voor op de site.
4. Financieel jaarverslag OR/PR:
Het financieel jaarverslag van de OR is nog niet gereed; wel de begroting. Deze wordt in de
eerstvolgende OR-vergadering besproken. Aandachtspunt voor volgend jaar: tijdstip van
agendering op MR-vergadering goed; wel in eerder stadium met Marjolein (penningmeester
OR) kortsluiten. Meyrem neemt contact op met Marjolein om het verslag in de MR toe te
lichten.
Het financieel jaarverslag van de PR wordt door Nanneke toegelicht. De PR kende een
spaarrekening en een lopende rekening; nu is er nog maar één rekening. Het budget is vorig
jaar in “bruikleen” gegeven voor de schoolpleincie. Hij is nu weer “in handen” van de PR.
5. Begroting:
- Nanneke licht deze de volgende vergadering toe. In grote lijnen wordt deze gemaakt
door de Stichting; veel staat cijfermatig al vast. Slechts op een klein deel heb je als school
zelf invloed. MR heeft t.a.v. de begroting geen instemmingsrecht. Een Raad van Toezicht
checkt de begroting op juistheid.
6. Groei en huisvesting:
- Er is een brainstormsessie geweest in een klankbordgroep (bestaande uit teamleden en
ouders)

-

Nanneke licht e.a. toe. Hieronder de kern hiervan (mail Nanneke naar ’t team met
aanvulling):

-

Uitgangspunt is de kleinschaligheid (en kwalitatief goed onderwijs). We gaan uit
van max 8 groepen van rond de 25 lln. Dat is dus 200 leerlingen, dan volgt er een
leerlingenstop.

-

Er wordt geen samenwerking (qua lokalen) gezocht met het Slingerbos. Past
totaal niet binnen onze visie. Dat is het bestuur met ons eens.

-

Optie Zonnewijzer uitbreiden komt heel duidelijk bij de gemeente niet in beeld,
dat is al aangegeven. Dit omdat Slingerbos gewoon veel ruimte heeft.

-

Er wordt in eerste instantie een vergunning aangevraagd voor een noodlokaal. Er
wordt nog gekeken naar 1 of 2 lokalen en er moet gekeken worden waar deze te
plaatsen. Wanneer het er maar 1 kan zijn hebben we de speelzaal achter de hand
voor de instroommaanden (mei/juni/juli).

-

Op deze manier 'kopen we tijd'. Wanneer het niet goedgekeurd zal worden (het
gaat alleen om een vergunning, het bestuur neemt de huur van het lokaal voor
zijn rekening) gaan we over tot een eerdere interne verbouwing van het
speellokaal. Door eerst een noodlokaal te plaatsen stel je een interne verbouwing
(omdat het dan echt vol zal worden) nog even uit en houden we wat ruimtes,
zoals de speelzaal, grotendeels vrij voor alle groepen. Wanneer het dan WEL de
gewenste instroom oplevert richting de 200 lln dan gaan we kijken naar een
oplossing voor de langere termijn.

-

We willen uiteindelijk naar enkelvoudige groepen (m.u.v. groep 1/2) én een
instroomgroep. Dwz 8 lokalen! Het doel is hiermee volgend schooljaar van start
te kunnen gaan.

-

We gaan even afwachten wat de eerste reactie van de gemeente is.

-

Vergunningen voor plaatsing noodlokalen worden door Ersin (financieel
medewerker Quo Vadis) aangevraagd.

-

Huisvesting blijft agendapunt.

7. Jaaragenda:
Wouter zal nog enkele aanpassingen doen en de jaaragenda ons toesturen.
8. Tevredenheidsonderzoek:
Vanwege instroom nieuwe ouders zal er toch weer een onderzoek plaatsvinden. De
uitslag van dit onderzoek zal in de algemene ouderavond ter sprake komen.
Onderzoek dit schooljaar nog afnemen; uitkomsten verwerken in ’t nieuwe
schooljaarplan.
MTO: Hierin kwam de vraag “Waar willen we als school nú naar toe? Ook hierin is
tevredenheidsonderzoek van belang.

9. Communicatieplan:
4 jaar geleden geheel vernieuwd. Wanneer nieuwe aanpassingen gedaan dienen te
worden, zal het opnieuw op de MR-agenda geplaatst worden.
10. Rondvraag en sluiting:
Tom: goede opkomst team en ouders Zonnewijzer bij de algemene ouderavond over
executieve functies: goede PR
Meyrem: (vraag naar Nanneke) Wat wil je graag zien van de MR?
“Over belangrijke zaken de diepte in gaan; kritisch meedenken; openheid en
transparantie; andere en frisse blik/ zienswijze op zaken”
Met een kort dankwoordje en een aardigheidje wordt afscheid genomen van Wouter
als MR-lid en –voorzitter.
Sluiting: 21.05 uur

Actiepunten: Wat?
Verzoek tot vroegtijdige toesturen GMRagenda
Navraag statuten GMR én concept MRstatuten
Opvragen MR-statuten ‘t Slingerbos
Wietse vragen MR notulen op site te
plaatsen
Contact Marjolein tbv toelichting
begroting OR
Aanpassing jaarverslag MR en doormailen

Wie?
Marko
Nanneke
Meyrem
Nanneke
Meyrem
Wouter

