Notulen MR vergadering
Donderdag 25 januari ‘18
Gezamenlijke MR vergadering OBS De Trekvogel en OBS Molenland

1. Opening
- Marc is afwezig met kennisgeving.
- Annet en Peter schuiven aan i.v.m. de enquête. I.v.m. de ontwikkelingen richting de nieuwe
school zullen zij ook bij de volgende vergaderingen aanschuiven.
2. Notulen vorige vergadering
- Marc heeft enkele opmerkingen; bij punt 5 moet staan dat 45 minuten overblijf een voorstel
is omdat de MR dit nog moet goedkeuren. Bij het stukje Denktank een kleine wijziging
m.b.t. de tekst. Dit zal worden aangepast.
3. Ingekomen post
- Vanmiddag is er een mail binnengekomen van een ouder betreffende MR-zaken die buiten
de school besproken worden op een negatieve en niet integere manier.
Op De Trekvogel is vorig schooljaar met de MR besproken hoe wij als MR met elkaar
omgaan en hoe de MR dient te functioneren.
- zaken die in de MR besproken worden, moeten formeel worden benaderd, zodat
ieder daarin een goed standpunt kan innemen;
- het is de bedoeling dat de MR als orgaan reageert, niet dat MR-leden dit
individueel doen;
- de agendapunten zullen, indien nodig, met toelichting worden aangeleverd;
- de MR neemt eerst als gehele MR een standpunt in, daarna volgt overleg met de
directie;
Vertrouwelijkheid binnen de MR is belangrijk voor een goed overleg.
Besluiten die genomen zijn in de vergadering, lijken nu een steeds terugkerend
discussiepunt en daar kunnen we niet mee verder.
Peter: de fusie is een groot, complex geheel. De overblijf is daar maar een heel klein deel
van en wordt nu enorm uitvergroot.
We spreken af de mailwisseling, buiten de vergadering om, in de toekomst zoveel mogelijk
te beperken.
4. Mededelingen Annet
- Begroting: de twee locaties, de fusie die er aankomt en personeel dat al verschoven is,
maakt de begroting ingewikkeld. Deze is dus nog niet beschikbaar.
- TSO - er is gesproken over de bekostiging.

5. Enquête
- Toelichting voorstel Annet: vanaf het allereerste begin is op beide scholen de verbinding
gezocht. De MR is van de ouders, zo hebben we ouders willen bereiken. Via de denktank is
gesproken over onderwijskundige zaken, de tussenschoolse opvang, de schooltijden enz.
Op de Trekvogel is al onderzoek gedaan naar een continurooster en deze bleek niet
haalbaar. Toen is er gekeken welke opties er dan mogelijk waren (in samenwerking met
Jan Postma en Peter Lakke). Om ons nieuwe onderwijs goed in te richten moeten we
voldoende uren onderwijs geven, daardoor worden schooltijden gelijk (nu is de woensdag
in de onderbouw en de vrijdagmiddag nog verschillend). Daarbij is gekeken naar de
overblijf. We willen een professionele uitstraling hebben, daarvoor hebben we professionele
TSO nodig. Overblijf gratis kan alleen als ouders het organiseren. In het kader van de
privacy kunnen we ouders echter niet informeren over specifieke onderwijsbehoeften van
kinderen.
- We willen leerkrachten met de kinderen laten eten. Dan moeten we CAO-technisch uitgaan
van 45 minuten TSO.
- Er moet iets betaald worden, omdat we professionele begeleiding voor sport- en spel willen
inzetten.
- Overblijven zal goedkoper worden dan het nu is.
- Annet en Peter hebben met het schoolbestuur naar de meest gunstige situatie gezocht.
- De MR moet wel vertrouwen hebben in het voortraject.
- De MR heeft instemmingsrecht, maar het kan niet zijn dat de MR met een heel ander
voorstel komt. De MR bevraagd met de enquête de achterban (de ouders). Er ligt een
voorstel. Als uit de enquête komt dat er geen draagkracht onder ouders is moeten we weer
om tafel.
- Een enquête hoeft niet, de MR kan de opzet zoals deze is ligt ook gewoon goedkeuren.
Naomi is na toelichting van Annet en Peter nu akkoord met de enquête zoals deze er ligt. Zij was
graag betrokken geweest bij het voortraject, maar begrijpt dat dit reeds gepasseerd is.
De enquête gaat morgen uit, uiterlijk vrijdag 2 februari moeten mensen reageren.
Voor aanvang van de ouderavond zullen wij als MR al dan niet akkoord gaan. Naomi en Sabine
zullen dit schriftelijk doen.
6. Komende ouderavond - betrokkenheid, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid.
Indeling en inhoud van de avond:
- Informatieve avond, puur onderwijsinhoudelijk.
Onder logo/naam komt: samen betrokken leren.
Ouders verwelkomen.
Nieuwe bestuurder voorstellen.
- Terugblik - wat hebben we allemaal gedaan.
- Toekomstbestendig 21e eeuwse vaardigheden neerzetten. De focus op leren.
- Mensen van de workshops worden voorgesteld.
- Pijlers nieuwe school terug halen; Samen/Aanbod op maat/ Balans (samenwerkend leren/
digitaliseren/schrijfonderwijs en spel en bewegen)
- Workshops Gynzy-kids / coöperatief leren Dit is anders dan samenwerken en dingen
samen doen. Het is de bedoeling dat ouders het concept erachter begrijpen.
- Toekomstplannen voor het plein, via filmpje. Spel en beweging hoog in het vaandel.
Free-running plein.
- Peter: profielwiel. Beschrijven wat we verwachten van de inrichting van de school en van
het personeel.
- Aan eind kunnen ouders nog via een paar vragen aangeven of ze goed geïnformeerd zijn.
7. Verkeersveiligheid
- geen nieuws

8. Voorbereiden verkiezingen MR
9. Concept reglement MR
- Het concept ligt er. Dit is verder aan de nieuwe MR om later in te vullen. - actiepunt voor
september ‘18.
10. Rondvraag
- Naomi; had liever gewild dat er interactiever informatie bij ouders was gehaald, i.p.v. de
manier waarop het nu is gegaan.
Yneke geeft hierbij aan dat het jammer is dat Naomi ook vaak niet aanwezig is bij de
MR-vergaderingen. Naomi beaamt dit ook en gaat bij zichzelf na of ze in de MR zal blijven
tot september.

Volgende vergadering, maandag 15 maart ‘18 - 19.30 uur, locatie Molenland

