Creatief in denken en doen!

Notulen MR-vergadering
Datum :

16-01-2020

Aanvang : 19:30 uur
Locatie :

obs et Buut

Aanwezig :
Oudergeleding: Miloe de Jong (voorzitter), Sander Abbring, Michel Sterenborg
Personeelsgeleding: Irene Jongejans, Marjolein Hilferink, Marja Latenstein (notulist)
Namens bevoegd gezag: Dea Sombroek,
Afwezig met afbericht: Dolores Bot, Suzan van de Vechte
Toehoorder:
1. Mededelingen - GMR
• Marjolein Hilferink wordt welkom geheten in de MR. Marjolein vervangt Heidi
als lid personeelsgeleding MR
• Het aanbod voor cursussen MR is via de mail gestuurd. Wordt in de rondvraag
besproken.
• Vandaag is bekend geworden dat de staking op 30 en 31 januari door gaat. Er
is een mooi akkoord bereikt, maar er zijn geen structurele oplossingen.
Vandaag is heeft het bestuur een brief gestuurd voor de ouders. Deze wordt
morgen naar de ouders verstuurd. Dea zal daarin ook het proces beschrijven
dat nodig is voordat er een beslissing genomen wordt.

2. Freekids
Bij de start van Freekids is afgesproken een half jaar na de start te evalueren. Dit
gesprek is in december met de klankbordgroep voorbereid. Woensdag 15 januari was
het evaluatiegesprek tussen de klankbordgroep en Freekids. Zowel Freekids als
school zijn blij met de samenwerking. De uitgangspunt en voorwaarden die de
klankbordgroep heeft opgesteld zijn terug te zien. Er gaat binnenkort een verslag
naar de ouders. De klankbordgroep stopt nadat het verslag van de bijeenkomst naar
ouders is gegaan.
De leidsters hebben de overgang goed laten verlopen, de kinderen hebben er niet
veel van gemerkt. De MR heeft met de kerst als dank en waardering een doos
chocolade aan de leidsters gegeven.

2020-01-16 notulen MR vergadering et Buut

1

3. Activiteitencommissie/ouderraad
Op et Buut is een activiteitencommissie. De naam wordt regelmatig verward met
‘ouderraad’.
Maartje kon deze vergadering niet aanwezig zijn. Ze heeft de informatie via de mail
naar de MR gestuurd.
Afspraak: Dea vraagt Maartje of de activiteitencommissie zich kan presenteren naar
de ouders. Ook welke ouders in de activiteitencommissie zitten.
4. Communicatie
Ouders waren niet tevreden over de communicatie over de overstap van Heidi naar
een andere school. Ouders hadden graag gezien dat het eerder was
gecommuniceerd. Deze informatie kon niet eerder gedeeld worden dan een week
voor de kerstvakantie. Tijdens de ouderbijeenkomst in de eerste week na de
vakantie heeft Dea het proces uitgelegd. Ze neemt uit dit gesprek mee dat ze bij een
volgende keer bij initiële communicatie het proces al uitlegt.
De MR begrijpt de genomen stappen en dat de ouders op dat moment geïnformeerd
zijn omdat de prioriteit lag bij het invullen van de vacature. De communicatie is
sneller gegaan dan gewenst.
Aanvullend op dit punt:
Omdat er geen invallers beschikbaar zijn en school momenteel nog niet kiest voor
een 4 daagse schoolweek, wordt vervanging zoveel mogelijk intern opgelost.
Daardoor verschuiven taken. Sander spreekt hierover zijn bezorgdheid uit.
Sander brengt de mobiliteit van leerkrachten in. Doordat dit onderwerp niet hoort bij
het punt communicatie is het tijdens deze vergadering niet verder besproken.
5. Jaarverslag
Afspraak: het jaarverslag wordt door iedereen nog een keer doorgenomen en binnen
een week op gereageerd. Sander plaatst het na deze week op de website.
6. Rondvraag
• Er is onduidelijkheid over het middageten dat de kinderen meekrijgen. Soms
wordt er iets anders gegeten dan brood.
Voor de lunch wordt het advies gegeven gezond te eten.
• MR cursussen: Er is belangstelling voor de cursussen.
Afspraak: belangstellende MR leden sturen Marja een mailtje. Zij meldt aan
bij het bestuur.
Punten volgende vergadering:
• Medezeggenschapsstatuut; Huishoudelijk reglement; Reglement MR scholen.
Sander levert vooraf de formats met voorstellen aan.
• Hoe kunnen ouders ondersteunen (werkdruk) + Zaan Primair afspraken.
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