Notulen MR vergadering
Maandag 23 april ‘18
Gezamenlijke MR vergadering OBS De Trekvogel en OBS Molenland
1. Opening
- afwezig: Naomi (sluit later alsnog aan)
- aanwezig: Kim, Sabine, Yneke, Annet, Ina. Marc en Natasja namens de oudergeleding MR
Trekvogel.
De bezetting van de MR OBS De Trekvogel is niet evenredig. Gezien de korte tijd tot de
zomervakantie en het feit dat er niet verwacht wordt dat er voor De Trekvogel nog
specifieke instemming vereist is, is er voor gekozen dit zo te laten.
2. Notulen vorige vergadering
- geen op- en/of aanmerkingen.
3. Ingekomen post
- uitnodiging vanuit VOO voor begeleiding MR bij een fusie. Gezien de vergevorderde
situatie waarin wij ons bevinden is dit te laat om nog gebruik van te maken.
N.B.: Marc geeft aan dat het voor de nieuwe MR verstandig is om een cursus bij het VOO
te volgen om goed voorbereid aan de MR taken te kunnen beginnen.
4. Mededelingen Annet
- Bouw: start in meivakantie. Ouders krijgen hierover een Nieuwsbrief. Ook gaat er een brief
naar omwonenden. De bouw zal ongetwijfeld geluidsoverlast geven. Dit zal zoveel mogelijk
beperkt worden, eventueel kunnen we groepen op De Trekvogel laten werken.
Na de meivakantie gaat Ellen naar Molenland. Leerkracht groep 3 heeft opgezegd en Ellen
is bereid om over te stappen. Met de ouders van groep 1/2 van De Trekvogel is hierover
gesproken en zal er een oplossing komen over hoe en waar deze kinderen les krijgen.
N.B.: Marc vraagt of er hiervoor nog een adviesvraag komt in de MR. Annet geeft aan dat
ze daarvoor eerst helderheid wil vanuit de ouders van De Trekvogel.
- Verhuizing: update van Ina. Donderdag 26 april is een eerste verhuisdag. Intern worden op
Molenland de groepen 6 en 7/8 verhuisd naar de ruimtes van de BSO en het speellokaal.
Vervolgens zullen er materialen die niet meer bruikbaar zijn worden afgevoerd en materiaal
en meubilair van De Trekvogel, dat al verhuisd kan worden, zal worden overgebracht. Op
vrijdag 13 juli wordt De Trekvogel verder verhuisd en zal het gebouw in de eerste week van
de zomervakantie worden opgeleverd aan de gemeente.
5. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- Dilemma Annet: in het laatste directieoverleg is besloten dat dit bovenschools wordt
aangepakt, door een externe persoon.Er zal één stuk komen voor alle scholen binnen
AURO en de GMR moet hiermee instemmen.
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Als je als school ermee bezig bent, is dat voorlopig voldoende volgens de
directeur-bestuurder Mw. van Houwelingen. Er ligt nu een stuk voor beide scholen, we
wachten af waar het bestuur mee komt. De GMR leden zullen navraag doen in de
eerstvolgende GMR-vergadering.
Sylvia heeft geïnventariseerd welke kinderen wel/niet op foto’s mogen.
Natasja: geeft in het kader van de privacy de voorkeur voor een inlog voor de site. Dit zal
worden meegenomen voor de nieuwe school.
Social Schools: voor de nieuwe school zal gebruik gemaakt worden van communicatie naar
ouders via Social Schools. Leerkrachten krijgen een eigen deel voor eigen groep. Daarin
komen de berichten vanuit school. Enkele voordelen zijn: geen nieuwsbrief meer nodig,
makkelijke inschrijven voor bijv. de 10-minutengesprekken, ouders kunnen aangeven of ze
kunnen helpen bij activiteiten, enz.
Er moet wel gekeken worden of Social Schools in overeenstemming is met de AVG.
Vragen/informatieverstrekking
Begroting (vraag van Marc) is beperkt aanwezig. De begroting is mondeling toegelicht, voor
zover mogelijk. Op De Trekvogel moeten nog zaken worden afgeschreven. Deze bedragen
worden met de fusiegelden verevend. De begroting zal later terugkomen in de MR.
Er zit ruimte in personele inzet. We kunnen enkele groepen maken.
Marc/Annet: afgelopen donderdag heeft er een gesprek plaatsgevonden, waarbij aanwezig
waren de MR-leden van OBS De Trekvogel, Annet en twee externe personen. O.a. is
besproken; de oudergeleding MR OBS De Trekvogel vindt dat ze te weinig informatie
hebben om instemming te geven aan de nieuwe schooltijden. Zij maken een aanvullende
enquête voor de ouders van De Trekvogel. Hierin komen twee onderdelen, nl. kunnen de
ouders akkoord gaan met een middagpauze van 45 minuten en kunnen ze akkoord gaan
met een financiële bijdrage voor de overblijf.
Annet deelt nog mee dat er in juni een ouderavond komt waarin Kind & Co zich zal
voorstellen, omdat deze instantie in ieder geval de TSO gaat overnemen van de huidige
aanbieder.
Veiligheid
Naomi meldt dat de nieuwe wethouders nog worden geïnstalleerd. Daarna weer
aankaarten? Wijkagent heeft ook aandacht voor de situatie.
Marc stipt de verkeersveiligheid aan, daar waar kinderen vanuit de wijk Twistvlied over
moeten steken naar Molenland. Hij vraagt of Auro hier richting de wethouder extra
aandacht wil besteden en of dit via Annet teruggekoppeld kan worden in de MR.

8. Verkiezing MR. Oproep doen kan. Verkiezingen kunnen pas in het nieuwe schooljaar.
Yneke en Ina maken een stukje voor de Nieuwsberichten.
Ander actiepunt: Kim - in de vorige vergadering is besproken om n.a.v. de opmerkingen van
ouders bij de ouder-tevredenheidsenquête, een projectgroep met ouders samen te stellen.
Na de meivakantie worden hiervoor ouders uitgenodigd. Ina kijkt op De Trekvogel welke
ouders hierin willen plaatsnemen.
6. Rondvraag
- Geen.

Volgende vergadering:
31 mei ‘18 / 19.30 uur / locatie Molenland

