MR OBS de Ieveling
notulen
Vergaderdatum: dinsdag 21 januari 2020,
19:30-21:30, OBS De Ieveling
Deelnemers: Marloes van der Neut, Wieneke klijnsma, Mariëlle Bleeker, Tom Segers, Tom
Hage, Marjolein Schilder
Afwezig: Matty de Vos
MET BESTUURDER
lenneke Reede is bij de vergadering aanwezig. Wellicht wil ze lid worden van de MR.
Vaststellen agenda
Notulen vorige keer:
17 maart, 21 april en 23 juni vergaderdata MR
Het structureel bijwonen bij de OR is niet nodig. De lijntjes zijn kort tussen de MR en OR.

1. MR-jaarplan (incl. bijlage)
Mariëlle geeft aan dat er nu geen tot weinig contact is met de GMR. Wij als MR willen meer
contact hebben met de GMR. Waar kunnen wij elkaar ondersteunen? Wij willen graag een
keer met een lid van de GMR om tafel wat hierin de mogelijkheden zijn.
Verder geen bijzonderheden over het MR-jaarplan.
2. Huisvesting
Het juridisch kader vanuit Bestuur Allure en SKO tav de samenwerking is gemaakt.
Wanneer dit bestand gereed is wordt het doorgestuurd naar de MR.
Hoe willen we een impressie filmpje delen met de ouders/verzorgers? We hebben hier
discussie over. Is het alleen toesturen naar ouders/verzorgers voldoende? Moet er een
informatieavond komen? Wij vinden als MR dat het filmpje gedeeld moet worden met
ouders/verzorgers, zodat ook zij op de hoogte zijn. Wellicht met een korte toelichting.
Marjolein vindt dat het juridisch kader klaar moet zijn, voordat het filmpje gedeeld wordt met
ouders/verzorgers. Liever in één keer duidelijk communiceren, dan onvolledig. Marjolein
overlegt met mededirecteuren en bestuurder en koppelt dit zsm terug naar MR. Marjolein
erkent dat er te weinig over de ontwikkelingen wordt gedeeld naar ouders en leerlingen.
Marjolein pakt dit zsm op door ouders/leerlingen een update te geven.
MR wil graag een communicatieplan m.b.t. huisvesting. Marjolein vraagt na en koppelt MR
zsm terug.
3. Begroting 2020 (incl bijlage)
Het afgelopen jaar (2019) is goed begroot. De 30 euro per leerling die extra was toegekend
(na de begrotingsgesprekken) zorgde voor ruimte om extra uitgaven te doen. Deze zijn o.a.:
besteed aan rekenmaterialen, kleuter ontwikkelingsmaterialen, muziekinstrumenten.
Begroting 2020: weinig verschil met 2019.
De ouders van MR geven de leerkrachten het advies mee vraag geld wanneer je dit nodig
hebt.
Tom S. geeft aan dat hij begrotingen van vorig jaar wil zien, zodat wij de verschillen kunnen
waarnemen. Tom S heeft de begroting en het exploitatieoverzicht van 2019 ingezien tijdens
deze vergadering.
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4. Formatie 2020-2021 – ter informatie

Leerlingenaantallen op een rij, evaluatie van huidig schooljaar, vooruitkijken naar
groepsverdeling volgend schooljaar is nu aan de orde in het team.

5. Personeel

2 nieuwe lkr bij de kleuters. Ziekteverzuim is relatief laag, zeker t.a.v. frequentie
6. RI&E

RI&E is afgenomen. Marjolein neemt het bestand nog een keer door met Brenda. Het
plan van aanpak komt terug bij de volgende vergadering.
7. POS (Perspectief Op School) - ter informatie

Samenwerkingsverbanden moeten aan kunnen tonen welke school welke zorg &
begeleiding kan bieden, daarom vult iedere school het instrument POS in. POS van
de Ieveling is gereed. MR heeft exemplaar ontvangen.
8. GMR

Is besproken bij punt 1 van deze notulen.
9. Rondvraag

● Gebruik en evaluatie app Parro: Hoe gaan jullie dit evalueren met
ouders/verzorgers? Zet dit op papier.
● Draagvlak voor stakingen
Discussie moeten we staken blijven? Of moeten we voor een andere vorm
kiezen? Belangrijk om positieve berichten ook te delen met de buitenwereld.
● Zijn de vergaderdata goed verdeeld in het jaar? Hoe kunnen MR ouders meer
betekenen voor de school? MR ouders willen graag betrokken worden. Niet
alleen maar achteraf ingelicht worden.
● Wanneer is de MR cursus voor beginnende MR leden?
ZONDER BESTUURDER
Geen punten.
Actielijst
Wie

Wat

Wanneer

Tom Hage

Stukje voor in de
nieuwsbrief

Na elke vergadering

Tom H.

Contact opnemen met
GMR. Bedanken voor de
notulen en uitnodigen om
samen om tafel te zitten
om van gedachten te

Zo spoedig mogelijk
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wisselen.
Marjolein

navragen of er een
27 januari
communicatieplan
huisvesting komt?
Informeren standpunt zsm
verspreiden filmpje.

Marjolein

plan van aanpak RI&E

Mariëlle

Plan van aanpak ‘Hoe
evalueren we de Parro
app’?

Tom Hage

Wanneer is de cursus
voor starters van MR?

De volgende vergadering

