Notulen vergadering MR
29 maart 2017
Aanwezig: Roos, Peter, Annemarie, Juliette
Gedeeltelijk aanwezig: Trix, Astrid
Niet aanwezig: Erik-Jan, Freddy

- Notulen worden goedgekeurd. Inmiddels zijn er de volgende updates:
*Inmiddels is het maatschappelijk werk opgepakt door Willemijn Derks. Dat loopt naar tevredenheid.
*Ook de rekenresultaten zijn verbeterd . Het ziet ernaar uit dat de rekenwerkgroep na analyse het
onderwijs succesvol heeft aangepast.
*Inmiddels is de school uit het vervangingsfonds, maar door de Absa moet daar nog beleid op
worden gemaakt. Binnen de GMR zal dit thema nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.
-Voortgang schoolplein. Het wachten is op nog op een gemeentelijk onderzoek en dan kan er van
start worden gegaan.
-Twee ouders zijn met een initiatief gekomen bij Trix voor meer ouderparticipatie. Het initiatief
wordt positief ontvangen. De MR geeft aan dat een dergelijk initiatief gedragen dient te worden door
zowel leerkrachten als ouders. Voordat de MR dat kan toetsen leven er nog veel vragen over de
concrete invulling van het initiatief. Besloten wordt initiatiefnemers de volgende vergadering uit te
nodigen om toelichting te geven.

-Astrid geeft toelichting op de begroting

-Ouder tevredenheidsonderzoek wordt besproken. De school mag met recht trots zijn op zulke hoge
waarderingscijfers.
Meer dan de helft van de ouders geeft aan niet te weten of zij tevreden zijn over het werk van de
medezeggenschapsraad.
Uit navraag blijkt dat bij een school waar het goed mee gaat het belang en dus het werk van de MR
minder zichtbaar is. Er wordt gepraat of deze score nou positief of negatief is.

-Bij de directie zijn er grote zorgen over het personeelstekort. Dat is de grote uitdaging van dit
moment. Ook het behouden van het huidige docentencorps is van belang. Er wordt gesproken welke
dingen daarvoor van belang zijn en welke dingen er binnen het bereik van de ABSA zouden liggen.
Concreet zou dat bijvoorbeeld kunnen gaan om parkeerplaatsen voor docenten die steeds vaker
buiten de stad wonen.
Ook dit punt dient te worden ingebracht bij de GMR.

-De volgende geplande vergadering kan niet doorgaan er wordt gezocht naar een nieuwe datum.
Er wordt nog over gemaild maar 8 juni lijkt een optie en anders 15 juni.
-Voor de volgende vergadering willen we wel vakantierooster vastleggen. Er wordt besloten dat dat
via de mail zal gebeuren.
-Freddy en Juliette spreken de komende tijd nog met Trix/Annemarie bij wijze van inwerkgesprek
Astrid en Trix verlaten de vergadering

Roos vertelt dat er een nieuwe directeur bestuurder is aangenomen. De GMR heeft geconcludeerd
dat de procedure niet naar wens verlopen is. De GMR had graag gezien dat er gehoor was gegeven
aan de oproep van directeuren dat er een assessment was afgenomen. Buiten dat ziet het er op zich
wel naar uit dat de nieuwe bestuurder de juiste man op de juiste plek is.

Alle MR leden vinden dat het reglement en de statuten herzien moeten worden. Juliette en Roos
maken een voorstel waar we hopelijk een klap op kunnen geven de volgende vergadering. We
houden elkaar via mail vast op de hoogte.
Veel van zo’n statuut en reglement kan vrij standaard. Vragen die er leven zijn: Kun je MR leden laten
afvloeien. Het lijkt ons onhandig als de hele MR tegelijk opstapt. Hoe regelen we verkiezingen?
Wanneer moeten die plaatsvinden? Kun je herkiesbaar zijn?
Er wordt nog gesproken over lerarentekort en dan sluiten we de vergadering.

