Notulen M.R.-vergadering maandag 16-10-2017
Aanwezig: Meryem, Gijs, Marko, Nanneke en Peter
1.

Opening door Meryem met dank voor de bijdrage via mail t.a.v. het jaarverslag. Het
tevredenheidsonderzoek wordt agendapunt 8.

2.

Mededelingen:
Nanneke:
- Christelien de Rooy wordt als invalleerkracht aan onze school verbonden. De Zonnewijzer is dan haar
stamschool. Zij wordt door Nanneke gevolgd in haar functioneren. De Zonnewijzer heeft extra handen
in de klas, wanneer er voor Christelien geen invalwerk is.
- Bestuur geeft toestemming voor extra leerkracht voor groep 2. Dit zal zijn vanaf jan/feb 2018. Deze
groep 2 van 15 lln. krijgt zo intensievere voorbereiding op groep 3. De huidige groep 3 kan zo ook klein
blijven

3.

Vertrouwelijkheid:
Meryem komt terug op het voorval vorig jaar, waarbij de formatie voortijdig bij ouders terecht is
gekomen. Vertrouwelijkheid en discretie is in alle gevallen gewenst t.a.v. hetgeen in de MR besproken
wordt. Via de website wordt informatie (de notulen) vanuit de MR uiteindelijk openbaar voor ouders.

4.

Stand van zaken huisvestiging:
Nanneke licht toe: na een brainstormsessie met MR-leden en ouders vóór de zomervakantie lagen er 3
opties t.w.
1. Een noodlokaal. De gemeente heeft hiervoor reeds vergunning gegeven. Kosten voor de Stichting
€40.000 op jaarbasis.
2. Interne verbouwing waarbij personeelsruimte, kantoor IB-er en stukje uitbouw naar buiten
(binnen de bouwlijn) verbouwd zou kunnen worden tot een volwaardig klassenlokaal. Kosten in
eerste instantie €75.000; na onderhandeling rond € 50.000. De vergunning hiervoor was er (nog)
niet.
3. Linkervleugel Slingerbos betrekken. Hierover zijn al gesprekken geweest met bestuur.

Bestuur keurde eerste twee opties af. Optie 1 en 2 zijn van tijdelijke aard en brengen veel kosten met zich mee.
Optie 2 is tevens niet te verantwoorden, omdat onderwijsgelden niet ingezet mogen worden voor huisvesting
op straffe van boete. Huisvesting ligt bij de gemeente. De vraag is daarom bij haar neergelegd. Omdat het
Slingerbos leegstand heeft, bestaat de mogelijkheid, dat de gemeente met deze optie komt.
Op de Algemene ouderavond heeft Louis van Stiphout toelichting gegeven op dit agendapunt. De mogelijkheid
tot betrekken van een deel van het Slingerbos ligt gevoelig. Het bestuur spreekt van kansen; kansen voor de
toekomst. Binnen het team speelt vooral de vraag in hoeverre de verbinding gewaarborgd kan worden.
De keus om een kleinschalige school te blijven en de huisvesting binnen de huidige situatie te houden, houdt in
dat de formatie terug zal moeten naar waar we met het huidige aantal leerlingen recht op hebben; terug naar 6
klassen dus. Er is door bestuur reeds ruim geïnvesteerd in de Zonnewijzer, omdat zij geloven in deze groeiende
school.
De vraag is gesteld of er gekeken is naar een meer optimale benutting van de klaslokalen door te werken met
ochtend- en middagdiensten voor de klassen en/of het wisselen van klaslokalen i.p.v. vast te houden aan vaste
lokalen per klas.
De samenwerking met het Slingerbos verloopt (zeer) moeizaam. Het team ziet de uitdaging om deze
samenwerking nieuwe impulsen te geven, wanneer betrekking lokalen aldaar feit wordt.
Uitsluitsel ligt bij de gemeente. Is het Slingebos in beeld, dan hebben we tot aan de zomervakantie om al
hetgeen aangepast dient te worden uit te voeren. Het bestuur wil hier in ruime mate aan mee werken.

Brandveiligheid op school: De MR heeft signalen ontvangen vanuit ouders in de OR t.a.v. de

brandveiligheid bij het podium voor de musical. De MR heeft Nanneke om reactie gevraagd en het
onderwerp is geagendeerd. heeft gekregen vanuit ouders in de OR rond de brandveiligheid bij het
podium voor de musical. Het aangedragen punt is serieus genomen en de brandweer is voor de
zomer ingeschakeld én om advies gevraagd. De situatie rondom het podium bleek dusdanig, volgens
de brandweer, dat een ontruiming op een veilige manier had plaats kunnen vinden. De musical van
groep 8 is nu voor de tweede keer in de hal gehouden. Het team erkent, dat het krap is. Een dergelijk
feest op school heeft echter de voorkeur vanwege het intieme karakter. Elk jaar opnieuw wordt
bekeken of dit, qua ruimte nog haalbaar is. De voorzitter van de MR zal de voorzitter van de OR een
terugkoppeling geven van hetgeen besproken is.

5.

Overschot financiën OR:
De OR kende een overschot op de OR rekening van zo’n €4000, dat al 5 jaar lang op de rekening staat.
Nanneke was hiervan voorheen niet op de hoogte. De ouderbijdrage is vorig schooljaar, op verzoek
van de penningmeester van de OR, verhoogd. De MR heeft hiermee ingestemd. Dit valt moeilijk aan
ouders uit te leggen. Binnen de OR is nu afgesproken, dat €3000 naar de PR-rekening gaat (voor het
schoolplein) en dat €1000 op de OR-rekening blijft staan.
Het team heeft een wensenlijstje gemaakt; deze werd door de OR niet positief ontvangen. Meryem
adviseert om het wensenlijstje onder ouders te ventileren. Wellicht komt er een antwoord of een
aanbod via contacten van ouders. Dit advies zal aan de PR-cie voorgelegd worden.

6.

GMR: Marko ligt toe
Vergaderdata:
01-11-2017
13-12-2017
07-02-2018
11-04-2018
13-06-2018
Onze MR-vergaderdata blijven ongewijzigd; ze zijn allemaal zo gepland, dat de GMR-vergaderingen
een week later vallen, waardoor bespreking van agendapunten vooraf mogelijk is.
De nieuwe structuur van de GMR houdt in, dat per conglomeraat 2 afgevaardigden zitting zullen
hebben (één van de personele geleding en één van de oudergeleding). Het aantal GMR- leden wordt
hiermee fors minder en zullen de vergaderingen effectiever verlopen.
Marko stelt zich namens de Zonnewijzer kandidaat voor ons conglomeraat. De oudergeleding zal dan
van een andere school dienen te komen.
Meryem vraagt of dit de opmaat is voor een conglomeraat MR.

7.

Tevredenheidsonderzoek: De vraag rijst of het tevredenheidsonderzoek in een kleiner formaat kan,
meer toegespitst op de kinderen. Er zal gekeken worden of hiervoor alternatieven zijn.

8.

Rondvraag en sluiting;
Meryem zal op de algemene ouderavond een korte toelichting geven over de OR.
Wietse wordt gevraagd het jaarverslag op de site te zetten

De oudergeleding van de MR gaat op 15-11 een MR-avondcursus volgen. Het betreft een
starterstraining van één avond (15-11-2017)
Sluiting 21.30 uur

