NOTULEN MR-VERGADERING
SCHOOLJAAR 2017/2018

MR-vergadering 17 april 2018
Aanwezig: Jeroen Hoekstra
Tjeerd Agema
Marcel van Gog
Marijke Terwisscha van Scheltinga
Rosanne Bakker
Alfred Nieuwenhuis
Annette Boere
Afwezig:
Ellen Dijkstra
Notulist:
Annette Boere

(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
(personeelsgeleding)

1.
Opening en welkom
Marijke heet iedereen welkom.
2.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
3.
Verslag
Verslag van 20-03-2018 wordt goedgekeurd.
4.
Huisvesting
De gemeente heeft toestemming gegeven voor het bouwen van 2 extra lokalen. Er zijn meerdere
opties om dit te realiseren, we wachten de verdere ontwikkelingen af.
5.
Schooljaarplan 2018-2019
Het jaarplan 2017-2018 is in de verschillende bouwen geëvalueerd. Een aantal punten moeten
geborgd worden. Een nieuw punt voor 2018-2019 is het BOSS project, in samenwerking met de PABO
worden we een opleidingsschool. Leerkrachten gaan hiervoor 6 dagdelen een training volgen om de
PABO-studenten te begeleiden. De wensen met betrekking tot de werkdrukverminderingsgelden zijn
op genomen in het jaarplan 2018-2019.
6.
Resultaat veiligheidsschouw
De veiligheidsschouw is gedaan door Tjeerd en Rosanne. Bevindingen:
- Vaatwastabletten kunnen in de keuken makkelijk gepakt worden. De opbergplaats is inmiddels
veranderd.
- Een aantal deuren heeft geen beveiligingstrips tegen ‘vingers tussen de deur’.
- Een barst in het grote raam beneden aan de voorkant. Is dit gevaarlijk?
- De brandveiligheidsdeur op de eerste verdieping wordt geblokkeerd door materialen, die
moeten elders worden opgeruimd.
Er blijkt niet een standaardlijst te zijn die we kunnen hanteren. Voorstel om de punten van vorig jaar
en dit jaar samen te voegen, zodat we kunnen volgen of punten zijn opgepakt. Actie: Alfred en
Tjeerd
7.
Formatieplan
De formatie 2018-2019 is bijna rond. Hierbij is gekeken naar de wensen van de leerkrachten en de
wensen van school, dit hangt ook samen met de begroting. Het team heeft aangegeven dat er veel
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behoefte is aan extra handen in de klas. In de diverse bouwen worden hiervoor leerkrachten vrij
geroosterd uit de werkdrukverminderingsgelden. Deze leerkrachten worden o.a. ingezet op het
gebied van RT, MHB, stagebegeleiding en ICT. De vacatures voor 1 fte onderbouw, 1 fte middenbouw
en 0,6 fte bovenbouw zijn deze week uitgezet.
8.
Verkiezingen MR
Er zijn nog geen aanmeldingen van nieuwe ouders. Er worden diverse ideeën geopperd om meer
bekendheid aan deze verkiezingen te geven.
- Posters ophangen om ouders te werven [actie Marijke en Jeroen]
- Een open avond organiseren.
- Pushberichten sturen, bijvoorbeeld wanneer de verslagen op de app geplaatst zijn.
- Persoonlijk ouders benaderen.
Een plek in de personeelsgeleding is niet ingevuld, het is van belang om dit onder de aandacht van
het team te brengen.
9.
Opbrengstgericht werken
Op verzoek van de oudergeleding van de MR vertellen Jeroen en Annette hoe de BZ vorm geeft aan
opbrengstgericht werken. Sinds dit jaar maken we gebruik van FOCUS PO. Hierin worden de
toetsresultaten gelezen en wordt het landelijk gemiddelde aangegeven. Op de BZ is dit gemiddelde
naar boven afgesteld. De directie en IB voert twee maal per jaar opbrengstgerichte gesprekken met
alle leerkrachten.
10. KWT (VLT)
Bijna alle ouders hebben voor het huidige schooljaar betaald. Na de meivakantie gaan we ons richten
op het innen van volgend jaar.
11. Vakantie en schoolkalender
De verdeling van de vakanties wordt besproken, schooljaar 2018-2019 moeten alle BOOR scholen
dezelfde meivakantie plannen. De studiedagen zijn bijna ingedeeld, dit wordt binnenkort definitief
gemaakt.
12. Rondvraag/mededelingen
Begroting kamp groep 7-8
De begroting is besproken met de directie. Een gedeelte wordt contant betaald door de ouders en
een deel betaalt de OC. Hiermee is deze post sluitend. [De begroting is inmiddels ter inzage gemaild
aan de penningmeester van de OC en aan de MR.]
Plein aan de voorkant
Als het regent staat hier een grote plas. Is dit de verantwoordelijkheid van de school of van de
gemeente? Rosanne vraagt dit bij Ellen na. [Ellen neemt hierover opnieuw contact op met BOOR.]
IB onderbouw
Communicatie mbt het benoemen van Caroline als IB’er. [Dit is gemaild dd 6-3-2018.]
Digitale MR-map
Jeroen vraagt bij Serge na of er op google drive een MR-map kan komen waarin ouders en
leerkrachten toegang hebben om alle verslagen/notulen etc. te bewaren.
13. Afsluiting
De vergadering wordt om 21:28 gesloten.
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