MR vergadering, 19 februari 2018 20.00 uu

r

Voorzitter: Jaap Jan
Notulist: Ria Dekker
Afwezig: Mathilde Dol
Aanwezig: Jaap Jan, Gert-Jan, Estev, Elise, Annet, Ria, Rick Tuin
1.

Opening:
Directeur Carolien Nijenhuis is verhinderd.

2.

Vaststellen agenda: punt 8 wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering

3.

Notulen MR vergadering d.d. 10 januari:
kleine aanpassing bij punt 6;
IKC, samenwerking MR, oudercommissie en ouderraad.
Er zijn veel nieuwe aspecten waar oudercommissie mee te maken krijgt. De samenwerking MR
en oudercommissie wordt volgens de wet van medezeggenschap (zie handreiking IKC-raad)
voortgezet en moet nog verder worden uitgewerkt.
Schoolgids wordt door de MR goedgekeurd en de oudercommissie kijkt dan mee.
De overlap is momenteel het grootst bij de oudercommissie en ouderraad, ze willen gaan
samenwerken waar dit kan.

4.

5.

Ingekomen stukken ( post )
Ouder vroeg of er geen paaltje geplaatst kon worden op het grasveld tussen de bomen
richting parkeerplaats opvang IKC —> werkgroep Veiligheid neemt dit mee in overleg.

6.

Mededelingen uit overleg directie/MR
 reintegratie Geert-Jan
 interne verhuizing: peuterlokaal in gebruik na voorjaarsvakantie.
 de instroomgroep start na de voorjaarsvakantie
 donderdag 22 februari directeur gesprek met de bibliotheek over openingstijden onder
schooltijd. Zie punt 9.
 vervanging van ziekte nog steeds kunnen oplossen. Hoe zit het met vervangingskosten door
leerkrachten met vaste aanstelling? Ria doet navraag bij Carolien.
 verschuivingen binnen Wolderwijs per 1 april en mobiliteit (mogelijkheid van verplichte
mobiliteit bij 7 jaar of langer op dezelfde school).
 BSO in `t Oelehart: Werkgroep Veiligheid neemt in overleg de volgende vragen mee:
Waar komen ouders naar binnen? Hoe gaan we het doen? Flexibele ophaaltijden en van
welke ingang/uitgang wordt gebruik gemaakt? Wie haalt de kinderen op is dit bekend bij
de opvang IKC?
 externe deskundige Paula Heemskerk komt met een plan n.a.v. de audit en coach.

7.

Terugblik op de staking en vervolg
Gesprek van leerkracht met een man van de bond. Bestuurders hoge vergoeding voor zitting in
Raad van Toezicht. Is deze vergoeding marktconform?
Beleid stichting bij vacature directeur (vraag voor GMR)

8.

IKC, verhuizing lokalen, nieuwe ruimte voor peuters en BSO
Peuterlokaal in gebruik na de voorjaarsvakantie en de instroomgroep start na de
voorjaarsvakantie.

9.

Handreiking Ruimte in Regels: dit punt is doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Het document doornemen en naast het stuk van de audit leggen. Tevens document ook doorgeven
aan MT.
Terugkoppeling.

10. Openingstijden bibliotheek
Stand van zaken/ overlast.

Er wordt veel gebruik gemaakt van de nieuwe openingstijden van de bibliotheek tijdens de
donderdagochtend. Veiligheid en overzicht in geding. Wie is er verantwoordelijk en wordt
aansprakelijk gesteld? MR is akkoord gegaan met gedeelde ingang indien de openingstijden elkaar
niet overlappen.
Pilot liep tot de kerstvakantie: evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden (donderdag 22 februari
gesprek directie en bibliotheek). Brief wordt opgesteld namens de MR door Estev met onze advies
om terug te gaan naar oude situatie vanwege weinige aanpassingen en veranderingen. Ons advies:
eigen ingang bij gedeelde openingstijden.
11. Werkgroep veiligheid
Werkgroep is actief. Elise zit in de werkgroep vanuit de MR.

Actie: mensen aanspreken op fietspad stoep, borden bij parkeerplaats personeel, parkeren
fietsen op schoolplein. Ouders op plein hun kind opwachten?? Verlichting schoolplein. In en
uitgangen IKC in combinatie met veiligheid en overzicht. Openingstijden bibliotheek op de
donderochtend in verband met veiligheid en overzicht en aansprakelijkheid.
12. GMR zaken:

Protocol van de procedure sollicitaties intern/extern: bij deze vacature ging het om een korte
wervingsperiode en er is volgens procedure gehandeld.
Taakbeleid: werkgroep personeel goed bekeken en mee ingestemd 23 januari.
Personeelsgeleding GMR heeft geadviseerd om het stakingsgeld voor vervangingsactiviteiten
(€10.000) naar rato beschikbaar te stellen voor de betreffende scholen.
GMR: strategisch beleidsplan wordt opnieuw beschreven volgens eenzelfde soort traject als in
2015.
Tevredenheidspeiling nog met de huidige vragenlijsten van Scholen met Succes. Vragen zijn
toe te voegen, maar dez moesten voor 16 februari doorgegeven zijn.
Plusklas wordt voortgezet: communicatie kan beter en bekostiging nu wel uit de formatie op
stichtingsniveau.
Wolderwijzer februari 2018 is beschikbaar voor iedereen via de website van Wolderwijs.
13. Personele invulling MR/ verkiezingen
Jaap Jan, Gert-Jan en Estev treden gelijktijdig af.
Er moeten verkiezingen komen. Overlappingsperiode met nieuwe leden is wenselijk.
Annet, Ria en Mathilde bekijken het protocol in hoeverre dit kan en met hoeveel leden de MR
verder willen. Ria stuurt opgevraagde protocol naar de MR-leden.
Bezetting: Gaan we naar 2 x 4 of 2 x 3?
GMR: wisselingen door mobiliteit en tussentijds ook.
In april verkiezingen Estev en Elise hadden een lijstje.
Verzamel namen voor de MR, oproepje.
Actie: Oproepbrief via de mail. Jaap Jan overlegt met Carolien. In maart namen en na de
meivakantie verkiezingen.
14. Jaarverslag MR 2016-2017
Gert-Jan vice voorzitter toevoegen in kopje. Het is goedgekeurd en mag op de website.
15. Volgende vergaderingen plannen
Woensdag 28 maart Gert-Jan afwezig. Datum doorgeven aan Carolien.
16. Rondvraag en sluiting uiterlijk 22.00 uur:
Uitingen van zorgen door ouders over de aankomende groep 3: groot aantal, aantal NT2kinderen. Estev stelt conceptbrief op over de zorgvraag met betrekking tot formatie.
Is er beleid gemaakt ten aanzien van praten in andere taal onder schooltijd?
Alle mail naar Rick Tuin:
Website MR update en bijhouden. Ria vraagt ICT-er of zij de website voor de MR kan en mag
bijhouden.
Actiepunten:
GMR (actie Gert-Jan: Is de vergoeding voor zitting in Raad van Toezicht marktconform?
Beleid stichting bij vacature directeur (vraag voor GMR; actie Gert-Jan)
Brief wordt opgesteld namens de MR door Estev met onze advies om terug te gaan naar oude
situatie vanwege weinige aanpassingen en veranderingen.

Oproepbrief nieuwe MR-leden via de mail. Jaap Jan overlegt met Carolien. In maart namen en
na de meivakantie verkiezingen.
Estev stelt conceptbrief op over de zorgvraag met betrekking tot formatie.
Ria vraagt ICT-er of zij de website voor de MR kan en mag bijhouden.
Navraag: Is er beleid gemaakt ten aanzien van praten in andere taal onder schooltijd? (Ria)
Alle mail naar Rick Tuin
Speerpunten MR 2017-2018

Betrokkenheid ouders

IKC

Krimp Wolderwijs/ Vluchtelingenopvang

Overgang basisschool/voortgezet onderwijs

Toenemende werkdruk personeel (neventaken)

Taakverdeling MR
Voorzitter: Jaap Jan
GMR: Gert-Jan
Vice voorzitter/gesprekspartner Estev
Penningmeester: EliseEstev
Secreataris/Notulist: Mathilde
Werkgroep Veiligheid: Elise
Lid: Annet
Lid: Ria

