Notulen MR vergadering 27 februari 2019
Aanwezig:
Karin, Carola, Gineke, Harrie, Wilma, Kim, José, Marc, Yvonne, Barbara en Martijn
Gast: Ingrid (GMR) en Rene (OC)
Notulist:
Barbara
1. Opening
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Karin. Ingrid is als gast bij de vergadering aanwezig.
Iets later zal Rene namens te OC ook aansluiten. Welkom voor Ingrid en Rene.
2. Vaststellen notulen d.d. 10-12-2018
Notulen zijn goedgekeurd (vergadering d.d. 30 januari is er niet geweest)
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
➢ Presentatie werkverdelingsplan
➢ Aangepast proces overzicht fusieproces
➢ Verslag Leerlingenraad februari
➢ Architectenselectie KC Woldwijk 2
➢ Benoeming nieuwe directeuren, obs de Achtbaan en W.A. Scholtenschool
➢ Rapport bevindingen kwaliteitsonderzoek
➢ Klachtenregeling Stichting Ultiem

Uitgaande stukken:
➢ 4. Mededelingen
a. Vorderingen t.a.v. de nieuwbouw/ fusie: Er is net een planning PvE en scholenfusie uitgebracht.
Hierin staat het gehele proces beschreven.
# Verschillende architecten hebben een presentatie gehouden op de stijl Look & Feel. Het
bureau De Zwarte Hond is verkozen als architect.
b. Ouders en samen (inbreng Ype); Item word verschoven naar de volgende vergadering 11 april.
c. Werkwijze / organisatie MR (Inbreng Marc- Ik zou het graag hebben over hoe we als MR te werk
gaan, hoe we onze informatie aangereikt krijgen, wat daaromtrent van ons verwacht wordt. De
samenwerking met school op dit punt en de samenwerking met Ype binnen de GMR.) Deze
wordt herhaald als Ype er ook bij is bij de volgende vergadering 11 april.
# Jaarplanning maken, aanscherpen in details (instemmingsrecht/adviesrecht) GMR levert wel
input aan MR, maar de aanvulling vanuit MR aan GMR is niet voldoende/te weinig.
#GMR is voor alle scholen en MR is lokaal (op/voor 1 school). Niet veel onderwerpen zijn zo
groot dat alle scholen dit treft.
d. T.a.v. punt 4.c #Misschien moet het jaarrooster worden opgefrist. Duidelijk zichtbaar wanneer en
voor welk thema er vanuit de MR instemming en/of advies wordt verwacht.
e. NL-Doet: Dit wordt in week 50 besproken in het schoolteam. Aanmelden klus moet voor 31
januari 2019. Dit jaar wordt er niet mee gedaan. Ideeën waren er voldoende. Bijvoorbeeld om
met de kinderen actief te zijn met klusjes voor in de wijk. Hier kan nog lang genoeg over na
gedacht worden. Het duurt immers nog een jaar. Voor nu doen wij als school niet mee.
f. Verandering communicatie vanuit school. Digiduif is niet erg gebruikersvriendelijk. Er is een beter
systeem, wat ook goed/beter aansluit bij wat de leerkrachten nu al gebruiken. Er wordt gekeken
naar ; Social School of Paro
g. De activiteiten op school worden per maand d.m.v. een bericht via Digiduif verspreidt.
Zou het niet handiger zijn als dit niet automatisch kunt uploaden in een agenda of in de agenda
van Digiduif? Dit moet nu handmatig gedaan worden, per data. Dit is aardig arbeidsintensief
klusje. Er wordt nog druk gekeken naar eventuele andere mogelijkheden.

h. School ondersteuningsprofiel, is deze ook ter inzage/is deze al klaar? (mei 2017 in ontwerp):
Het document is net klaar en wordt eerst aangeboden aan het schoolteam. Daarna zal ook de
MR het ontvangen.
i. Inventarisatie ziekteverzuim 2018 (over jaar 2017 geen inzicht, sinds overgang van
schoolbestuur en de verzelfstandiging (is dit nu wel zichtbaar over het jaar 2018), dit staat in een
verslag. Dit wordt opgezocht.
j. Er zijn de afgelopen periode enkele momenten geweest dat klassen naar huis moesten. De rek is
er uit. De leerkrachten die extra uren kunnen draaien, maken nu permanent meer uren. Hier is
geen extra uren meer bij te toveren. Ook inhuren vanuit het bemiddelingsbureau SLIM levert niet
veel op. Verwachting is dat dit vaker zal gaan gebeuren.
Daarom is het belangrijk om je stem te laten horen op 15 maart.
k. Inventarisatie Arbozaken: Martijn zoekt dit uit.
l. Concept begroting school: Er is verwarring over welke begroting? De begroting van het
schoolbestuur/stichting of de begroting in details op lokaal niveau. Martijn zoekt uit of je daar een
document van kunt maken. Centraal is de begroting van Stichting zichtbaar.
m. Dit schooljaar komt een schoolinspectie voor het Passend Onderwijs. Het is een periodieke
kwaliteitsmeting. Hier zal een kort verslag over worden geschreven en nadien worden gedeeld.
5. Openstaande actiepunten
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Actiepunten
Actie
Wie onderneemt actie
Financieel jaarverslag
MR/OC kascommissie
(ouderavond)
# wordt aan de details gewerkt
# begin sept. – Martijn maakt
afspraak met Martin
# goede afspraken maken, ook
qua inzage van het jaarverslag
# vacature voor nieuw
kascommissie
#nul stand per schooljaar
2019/2020
AVG Ontwikkeling,
GMR/MR
samenwerking met Your Safety
Werkgroep actief medio sept. 2018
Net
Inventarisatie Arbozaken
Martijn zoekt dit op
Inventarisatie Ziekteverzuim
Martijn zoekt dit op
2018
Wie neemt taak secretaris over? Karin
Plaatsen vacature digiduif
# Barbara maakt dit jaar af.
Stukje website GMR/MR/OC
Karin en Ype en OC
MR/GMR is afgerond
OC komt spoedig
Jaarrooster herzien
Allen
School ondersteuningsprofiel
Martijn
Begroting school
Martijn
Ouders en samen
Ype
Werkwijze / organisatie MR
Ype/Marc
Schoolinspectie Passend
Martijn
Onderwijs nog voor de zomer

Status
21-09-2017
Medio 2018
10-09-2018
16-10-2018
26-02-2019
26-02-2019

08-02-2018

26-02-2019
26-02-2019
10-09-2018
16-10-2018

26-02-2019
26-02-2019
26-02-2019
26-02-2019
26-02-2019
26-02-2019

6. GMR/OC
GMR
o Op de website van Stichting Ultiem komt een link naar de GMR. De scholen kunnen dan ook
vanuit hun website een koppeling maken met de GMR.
o De GMR heeft akkoord gegeven aan het document: Klachtenregeling Stichting Ultiem.
Vanuit elke school is een vertrouwens/contact persoon die het eerste verhaal kan/zal aanhoren.
Hierna zal een doorverwijzing volgen naar een externe. Vanuit Het Ruimteschip zijn de
vertrouwens/contactpersonen: Carola van Oosten, Diana Kremer en Harrie Hulsing.
•

•

•
•
•
•
•

OC
Kunnen we gelden binnenhalen voor verfraaiing van het schoolplein, aan NL 2019 doet onze
school, dit jaar, niet aan mee. Maar is het mogelijk om d.m.v. een sponsorloop voor een
picknick bank bij het schoolplein te sparen?
#Rene neemt dit mee naar de OC, bedoeld voor in schooljaar 2019-2020.
Kan het financieel jaarverslag een langere tijd ter inzage op school? Bijvoorbeeld van een week?
#Rene; Dit jaar was het gecombineerd met een informatieavond. Deze combinatie vasthouden is
prettig. Een week van te voren de originele stukken ter inzage op school. Tevens zal er gekeken
kunnen worden naar een online, centrale plek waar deze gegevens ten alle tijden door ouders is
in te zien. Dat is een goed idee. Opnieuw zal er een kascommissie komen voor dit schooljaar.
De gegevens van dit jaar zijn niet geaccordeerd. Hier gaat nu een streep onder worden gezet en
er wordt gekeken om dit in een werkbare vorm te gieten (kasboek/begroting) voor de toekomst.
De OC bestaat nu uit 6 personen, het is nu nog maar een klein clubje, maar wel een actieve club.
Communicatie tussen OC/school team/MR verloopt prima. Bereidheid van ouders kan beter. De
leerkrachten weten de ouders goed te bereiken. Hier wordt ook gebruik van gemaakt.
Hoeveel geld kan er ter beschikking komen voor de Avondvierdaagse (A4D)?
#Rene vraagt dit na en laat dit aan Marc weten
Martijn zal ook aansluiten bij de OC vergadering.
Rene vertelt dat er informatie/advies is binnengehaald vanuit de VOO, kan het juridisch zoals de
OC nu bestaat. VOO adviseerde dat er statuten geschreven moeten worden, laten registreren bij
Kamer van Koophandel, jaarrekening moet er komen en publiceren. Hier wordt nu hard aan
gewerkt om dit vorm te geven.

7. Leerlingenraad - .Verslag is binnen.
8. W.v.t.t.k.
De school gaat staken op 15 maart (dit is ook al via Digiduif gecommuniceerd met de ouder(s) /
verzorger(s). Via de link die is verzonden kan men op verschillende manieren laten weten dat ze de actie
steunen.
Harry meldt dat erbij het zaalvoetbaltoernooi heel goed gepresenteerd is, 34 goals in 5 wedstrijden. De
heren gaan door naar de finale.

9. Sluiting
Om 21.00 uur wordt de vergadering gesloten.

Volgende vergaderdata 2018-2019 2019

11 april, 4 juni

