Verslag van de MR-vergadering van dinsdag 15 januari 2019.
Aanwezig: Gerrit Zandbergen(vz), Doetie Wouda, Joke Hoekstra, Thea vd
Werff, Marinke Stelwagen, Yfke de Jong, Hiske Hartmans(verslag)
Karel Beke; directeur
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering (zie bijlage)
Nav: evaluatie inzet werkdrukgelden: wordt voor de rest van het jaar als volgt ingevuld:
onderwijsassistent blijft aan (16u, 4 ochtenden) en de dag inval voor leerkrachten(dagdeel
uitgeroosterd voor administratie) wordt in de loop van maart bekeken. Ook de
overkoepelende organisatie, opo-furore, monitort deze inzet en heeft deze week een enquête
onder het personeel uitgezet.
Groep 7 heeft dit jaar een kamp van 3 dagen, daarna schoolreis van één dag
Audit is op 21 en 22 maart as.
4. Voortgang
1. Holding: uitnodiging voor de Meet&Greet van 12-02 in Drachten voor personeel.
2. IKC vorming met de Arke en Bistebus. Dit bevindt zich nog in de onderhandelingsfase.
5. Stichting Leerkracht (automatiseren, woordenschat) Het team is met beide onderwerpen
bezig geweest mbv de werkwijze van st.LEERkracht.. Men heeft het automatiseren bijna
afgerond; afspraken zijn gemaakt en worden in de groepen uitgevoerd, het heeft een plek op
het rooster. Er is een rekenkast ingericht. Er volgt nog een teamscholing over
automatiseren(rekenen). Het tweede punt(begrijpend lezen/woordenschat) loopt op dit
moment.
6. Stand van zaken nieuwe rapport/parnassys De stamkaarten zijn inmiddels bijna allemaal
ingeleverd en verwerkt. Langzamerhand verdwijnt de digiduif(1 maart) en neemt het
ouderportaal van parnassys/Parro dit over. Het rapport is vanaf februari vanuit parnassys.
7. Vervoersbeleid. Aanleiding is het schoolschaatsen. Er mogen vanuit het beleid(verzekering)
geen kinderen voorin, daardoor heb je meer auto’s nodig. Dat is lastiger om te regelen. Deze
vraag wordt doorgespeeld aan de GMR door Gerrit.
8. Nieuwe rechten MR. De MR krijgt meer rechten en plichten. Daarom kunnen de MR-leden
scholing krijgen. Karel heeft de MR aangemeld.
9. Middelen werkdruk en positie MR. Zie ook nav
10. Bezetting MR schooljaar 2019-2020. Joke stopt aan het einde van het schooljaar, dus is er een
nieuw personeelslid nodig. Marinke haar periode zit er ook op, dus ook een vacature voor een
ouderlid. Deze procedure moet binnenkort gestart.
11. Mededelingen Karel:
1. Begroting en formatie 2019-2020. Er is dit jaar geen begroting. De begroting loopt
van 01-01 t/m 31-12. De gelden komen per schooljaar binnen. De nieuwe begroting
gaat daarom in op 01-08-19. De eerste zeven maanden van 2019 zijn daarom
gebaseerd om de oude begroting.

Formatie: Het personeel heeft in december hun wensen voor komend schooljaar
bekend gemaakt; meer-minder uren, mobiliteit. In maart wordt de interne mobiliteit
geïnventariseerd.
2. 15 maart staking? Op dit moment gaan we ervan uit dat de school dicht is op vrijdag
15 maart.
3. Schoolplein. Het schoolplein wordt weer geëgaliseerd, er worden bomen gerooid,
deze veroorzaken dat tegels scheef gaan liggen en de muurtjes worden aangepast.
Vooral de scheve tegels veroorzaken onveilige situaties. Helaas verdwijnt er dan wel
groen van het plein.

12. Rondvraag. – Yfke; de ouders missen informatie over kleine veranderingen op school. Ze
missen het persoonlijke hierin. Ouders missen de informatie over bijvoorbeeld
inschrijflijsten, dit wordt straks digitaal opgelost. Daarnaast lezen en reageren mensen zelf
ook niet altijd. Het draait om wederzijdse betrokkenheid, en dit is een thema waar we de
volgende jaren aandacht aan gaan schenken.
13.Sluiting
Volgende vergadering: maandag 25 maart 2019

