Notulen MR vergadering
Donderdag 15 maart ‘18

Gezamenlijke MR vergadering OBS De Trekvogel en OBS Molenland
Datum:
Aanvang:
Plaats:

15 maart ‘18
19.30 uur
OBS Molenland

1. Opening
- Naomi is afwezig met kennisgeving. Marc wenst niet meer bij deze vergaderingen aan te
schuiven.
2. Notulen vorige vergadering
- de notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen post
- MR-magazine / Info GMR / post van GVO
- Christa heeft haar rol als GMR-lid neergelegd. Kim als oudergeleding stemt ermee in dat
Christa voor dit schooljaar niet meer vervangen gaat worden
4. Mededelingen Annet
- staking: er is niet doorbetaald door stichting AURO. In het team gesproken over de staking
en er is besloten niet te gaan staken, behalve door twee leerkrachten. In de Nieuwsmolen
en Nieuwsvogel is gecommuniceerd over het staken en de achterliggende gedachte
daarbij.
- middelen werkdrukverlichting: er komt geld beschikbaar van het ministerie om de werkdruk
te verlichten. De personeelsgeleding van de MR moet, na overleg met het team,
instemming verlenen over hoe de gelden worden ingezet.
- voortgang bouw: de planning is iets naar voren gehaald, het is de bedoeling dat de bouw
voor de zomervakantie klaar is. Groep 6 en 7/8 zullen intern verhuizen. Herman zal aan de
zijlijn de bouw volgen.
- verhuizing: op donderdag 26 april is de eerste verhuisdag. Dan zullen de verhuizers
meehelpen de groepen 6 en 7/8 intern te verhuizen, meubilair dat weg kan afvoeren en een
deel van de spullen van De Trekvogel naar Molenland verhuizen.
- begroting: de begroting is besproken en toegelicht. Annet vraagt de MR mee te denken
over kostenbesparing en afvalbesparing.
- eindfeest: op donderdag 12 juli zullen beide scholen aan het eind van de ochtend gesloten
worden, we gaan dan met alle kinderen van beide locaties elkaar ontmoeten om te

picknicken. Vervolgens gaan de kinderen naar huis en komen met ouders begin van de
avond terug. Vervolgens zal dat de nieuwe naam onthuld worden.
- overgangsfase MR (eind dit schooljaar, begin nieuw schooljaar): er wordt aan de MR-leden
gevraagd in de MR te blijven tot de nieuwe MR is gekozen. Er is de mogelijkheid om via
een externe instantie iemand mee te laten denken over het traject en alles wat moet
worden gedaan om de nieuwe MR vorm te geven. Daar wordt mee ingestemd door de
aanwezige leden.
- oudertevredenheidsonderzoek: deze is na de kerst, door het bestuur, uitgezet. De MR zal
de uitslag doornemen en advies uitbrengen aan Annet wat te doen met de uitslag en/of
opmerkingen.
Op de Trekvogel is de respons 41%. We moeten terughoudend zijn met de uitslag, daar het
betrouwbaarheidsniveau op 53% ligt.
Opmerking:
- communicatie: we gaan werken met de nieuwe versie van digiduif.
- er is gevraagd of er op de nieuwe school resultaten van de kinderen (cijfers e.d.) ter inzage
zullen komen voor ouders (zoals op de middelbare school). Annet wil graag advies van de
MR hierover.
Actie: Er zal een projectgroep worden samengesteld, waarin ook ouders zullen worden gevraagd
om bovenstaande te onderzoeken.
- laatste ouderavond: Peter - als buitenstaander vond hij het een goede avond. Annet heeft
het ook als een goede avond ervaren. De beoordeling van de ouders was positief. De
powerpoint zal nog worden gedeeld met de ouders.
5. Korte terugkoppeling enquête
- de ouders zijn op de hoogte gesteld van de uitkomst, het mede instemmen van de
oudergeleding-MR over de nieuwe schooltijden en de meest gestelde vragen zijn
beantwoord.
6. Typecursus - de OR wil graag advies van de MR. De MR geeft positief advies.
7. Veiligheid - er is geen nieuws te melden.
8. Rondvraag - geen

Volgende vergadering, maandag 23 april ‘18 - 19.30 uur, locatie Molenland

