Notulen MR vergadering 20 maart 2017
Aanwezig: Agnes B., Monique V., Younes, Murat, Els, Adolf, Jeanne (Kids2B), Monique W.
Afwezig: Gerda en Agnes H.
1. Opening: Agnes B. opent de vergadering. Jeanne komt vanaf deze vergadering de geleding
van Kids2B vertegenwoordigen. Er wordt nog gezocht naar ouders vanuit Kids2B.
2. Onderwerp: Aardbevingsbestendigheid
Het onderzoek loopt. Er zal voor juli een beslissing genomen worden. Blijft spannend maar er
is nog geen nieuws.
3. Onderwerp: Fusievoortgang
Stappenplan: We lopen geheel volgens planning. Maart: Raad Van Toezicht van beide
organisaties zijn al akkoord. De Gemeente(B&W) zullen deze week waarschijnlijk een positief
advies gaan geven.
Kort geleden is er een bespreking geweest met als voorstel een fusie tussen Marenland,
Noordkwartier en Kids2B. Dit is dus nog niet definitief. De medewerkers van Kids2B zijn hier
nog maar net van op de hoogte. Het zou voor ons kindcentrum een groot voordeel zijn. Wij
hebben dan zelf sturing.
Agnes B. oppert of er nog een voorlichtingsavond komt v.w.b. de fusie. Adolf reageert; 10
april is er een avond over schooltijden. Het is dan niet handig om ook over de fusie te praten.
We zouden dan beter een avond kunnen plannen in mei. Dan kunnen we direct de voortgang
van identiteit erbij pakken. De ouders van Kids2B krijgen ook een uitnodiging voor deze
avond.
4. Onderwerp: Voortgang werkgroepen
Identiteit:
Project Sta op.
Teambuilding:
Smoelenboek en workshops teamleden
Binnen/buitenschools: Startgroep en doorbreken van de leerstof jaarklassen, meer werken
met thema’s.
Communicatie:
Communicatieplan ( Henriëtte )
Inrichting:
Heeft hinder van het aardbevingstraject. Staan ‘on hold’ totdat we
meer zekerheid hebben.
Ouderbetrokkenheid: Traject Raak afgelopen; nu door als werkgroep die de focus erop
houdt.
Andere tijden:
Infoavond 10 april

5. Onderwerp: Formatie:
Inmiddels is in principe het formatiebudget vastgesteld. Adolf heeft hem nog niet retour.
Technisch zijn er een paar veranderingen. Dat heeft bijv. te maken met BAPO/overgangsrecht,
IB aanstelling Noordkwartier is bovenschools. Maar de financiering zit in het fusiebudget.
Woensdag het eerste gesprek over de formatie. Er zijn dan drie stappen.
1. Is de kale versie, gebaseerd op het leerlingenaantal.
2. Zijn de extra gelden om de zorg hier te kunnen bieden.
3. De sluitpost is het fusiegeld waarmee het rond wordt gemaakt.
6. Onderwerp: Oudertevredenheidsonderzoek
OTO/LTO/PTO:
De uitslag is binnen. De MR krijgt het totale beeld.
NB
MP samen
Leerlingen
8,4
8,4
8,4
Ouders
7,2
6,8
7,1
Personeel
7,1
7,6
7,3
7. Rondvraag:
Adolf: Op de agenda moet nu ook onderwerpen van Kids2B opgenomen worden. Deze zullen
naar Monique W. gestuurd worden.
Jeanne: Ik zou graag de fusiekrant/fusierapport willen inzien. Deze documenten zullen door
Adolf gestuurd worden.
Gulcin: Wanneer zal er meer duidelijkheid zijn over de aardbevingsbestendigheid? Voor juli.
Adolf hoopt al op nieuws in april. In ieder geval dit schooljaar.
Agnes B.: Vraag vanuit de OR. Komt er ook een verkiezing voor de bezetting van de
bibliotheek? Adolf antwoordt hierop dat ouders zich kunnen aanmelden.
8. Sluiting : Agnes B. sluit de vergadering.
Volgende vergadering: 22 mei 2017

