MR-vergadering 12 november 2019
16.00 - 17.00 uur.
Aanwezig:
Bob Hopstaken
Jan Fidder
Aniel Kesseler
Sandra Buys
Marieke van Rijn (notulist)
1. Notulen 30-09-2019 zijn goedgekeurd.
2. Ingekomen stukken:
-Standpunt staking 6 november
Naar aanleiding van het standpunt dat PlatOO heeft ingenomen over de staking zijn
de PMR-en van verschillende PlatOO-scholen in overleg geweest. Wij willen met
onze vragen graag in gesprek met het college van bestuur en doen hiervoor een
voorstel.
-Begroting
Sandra heeft een begrotingsgesprek gehad met PlatOO en bekeken waar de grote
posten liggen in het volgende schooljaar.
3. GMR Notulen goedgekeurd. Froukje zoekt contact met de MR indien nodig.
4. Formatie:
Ruurd is per direct gestopt met zijn werkzaamheden in groep 4. Hierover zijn zorgen
geuit door ouders bij Sandra. Gesprekken met hen worden deze week gevoerd.
Zorgen zitten vooral in de continuïteit van de groep. Er wordt momenteel hard
gewerkt aan een structurele oplossing.
5. Activiteitenplan
Activiteitenplan is klaar, maar moet hier en daar nog worden aangepast. Jan past dit
nog aan. Activiteitenplan wordt met PlatOO gedeeld. Het activiteitenplan is in te zien
bij de MR, maar is in principe een intern document.
6. Ouderavond ALV
Op de ALV van 9 oktober jl. heeft de MR feedback gekregen op het kandidaat stellen
voor de MR. De hoeveelheid werk en tijd lijkt mensen af te schrikken. Wens is
uitgesproken om 3 ouders aan te stellen. Dit heeft niet onze voorkeur, omdat er ook
3 leerkrachten aangesteld moeten worden. Ook staat dit niet in verhouding met ons
leerlingenaantal.
Wij zouden het fijn vinden om ouders te betrekken met kinderen in de onderbouw. Er
wordt nog nagedacht hoe we dit aan kunnen pakken.
Er breekt een spannende periode aan met veranderingen (samengaan Krommen
Hoek en Regenboog), waarbij de MR een stem krijgt. Dit kan misschien aantrekkelijk
zijn voor potentiële MR-kandidaten.

16 Januari vindt de volgende ouderavond plaats. Waarschijnlijk is het onderwerp de
invulling van ouderbetrokkenheid. Bob en Jan zorgen voor een presentatie namens
de MR.

