Notulen MR vergadering 22 mei 2017
Aanwezig: Gerda, Jeanne, Latoya, Monique V., Adolf, Agnes H., Els, Gülcin, Monique W.
Afwezig: Murat, Agnes B., Younes
1. Opening: Monique V. opent de vergadering. Latoya komt vanaf deze vergadering de
oudergeleding van Kids2B vertegenwoordigen. Adolf vertelt in het kort hoe de MR werkt.
Actie: Monique W. zorgt ervoor dat de reglementen e.d. van de MR naar iedereen gestuurd
worden.
De GMR zoekt nieuwe leden. Mocht je je geroepen voelen of wil je meer info geef dit dan aan
bij Adolf. Kanttekening; het hoeven niet perse leden van de MR te zijn.
2. Onderwerp: Tevredenheidsonderzoek
Adolf heeft de belangrijkste onderdelen samengevat. We scoren een ruim voldoende tot
goed. Er zijn wat verbeterpunten waar wij, als MR zijnde, invloed op kunnen uitoefenen. De
volgende onderdelen zijn voor ons belangrijk om aan te pakken;
- Informatievoorziening
*school, kind, kindcentrum (Kan meegenomen worden in plan dat Henriëtte Krüger
schrijft)
*rapport (Is nu niet representatief. Els geeft aan dat ze hier wel naar wil gaan kijken. Zij
zal ons mailen als ze iets gevonden heeft.)
*kalender (Veel positieve geluiden, Kids2B wil dit ook graag!)
- Veiligheid op weg naar school (Is al van alles geprobeerd, moet nu bovenschools naar
gekeken worden)
3. Onderwerp: Formatie
Adolf laat ons een presentatie zien. Hierin legt hij uit dat het een zeer ingewikkeld plaatje is
om de formatie te regelen. De harde feiten als schoolorganisatie, hoeveel leerlingen er zijn (47 jarigen en weging) heeft hier alles mee te maken. Ook de wensen van het personeel tellen
hierin mee (mobiliteit/vacatures). Welke gelden kunnen ingezet worden. Dit gebeurt op
allerlei manieren. Namelijk de weging van de leerlingen, zorgindex, postcodegelden,
fusiegelden en een beperkt potje knelpuntengelden vanuit Marenland. Onze school valt
volgend schooljaar onder de Marenland-vlag. Dan heeft Adolf zich ook te houden aan een
tijdpad. In oktober is de telling, Rond november/december vinden gesprekken plaats met
Marenland. In februari is de mobiliteit ronde, dit loopt door tot ongeveer deze periode.
Resultaat zal zijn dat het plaatje voor 1 augustus 2017 rond moet zijn. Dit alles kan pas
gedeeld worden als Adolf zekerheden heeft. Het kan dus zijn dat we ingelaste
vergadermomenten krijgen.

4. Onderwerp: Gebouw
Er is geen nieuws te melden. Hopelijk zal dit binnenkort gebeuren. Het ligt nu bij de raad.
5. Onderwerp: Ter info
Uitkomsten kindcentrumplan; moeten wij op instemmen.
Vakantierooster; wij hebben hier geen invloed op. GMR wel.
CITO eindtoets; prima scores! Voor beide scholen.
Kids2B; er is een nieuwe directeur, Ellen van der Werf.
Er is een pilot geweest voor wat betreft de ambitiegesprekken met Adolf. Dit is goed bevallen,
er zullen meer ambitiegesprekken volgen.
Er is een nieuwe ouder in de MR namens kids2B(Latoya), Zij zal ook een bijdrage leveren in de
OR
6. Onderwerp: Planning tot de zomervakantie
De plannen (formatieplan, kindcentrumjaarplan, kindcentrumgids, veiligheidsplan en diverse
protocollen) komen binnenkort onze kant op. Deze zijn allemaal ter instemming. Dit zal via de
mail gebeuren.
7. Sluiting : Monique V. sluit de vergadering.
Volgende vergadering: 26 juni 2017*
*De vergadering van 17 juli zal verschoven worden, dit i.v.m. afscheid groep 8. Nieuwe
datum volgt.

