Notulen MR vergadering 19 december 2017
Aanwezig:
Harrie, Karin, Carola, Gineke, José, Marc, Martijn en Barbara
Afwezig:
Tineke, Vincent, Kim en Ype
Notulist: Barbara

1. Opening
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Karin. José wordt welkom geheten, ze is
een nieuw lid bij de MR. Kim (ook een nieuw MR lid) zal er volgende keer ook bij zijn.
Deze vergadering is verschoven, oorspronkelijk zou de vergadering zijn op 12 december,
i.v.m. de stakingen in het onderwijs is de vergadering een week verschoven. Daardoor is ook
het gezamenlijke overleg met OC komen te vervallen en zal medio januari worden opgepakt.
2. Vaststellen notulen d.d. 07-11-2017
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
• Verslag leerlingenraad
• Mailing met OC, nieuw overleg zal januari 2018 plaatsvinden
• Info MR, Magazine
Uitgaande stukken:
Geen
4. Mededelingen
a. I.v.m. de stakingen van 12 december heeft het schoolbestuur een brief opgesteld voor de
ouders. Deze brief is via Digiduif verspreid.
#Als de leerkrachten van de school van uw kind(eren) besluiten te staken en het werk volledig neer te
leggen, dan kan de school geen onderwijs geven. Daar kan het schoolbestuur niets aan doen, dit is
overmacht. Het is niet toegestaan om uitzendkrachten in te huren om personeel te vervangen, dit
ondermijnt het recht op staken. Als er te weinig leraren zijn om les te geven, dan is het toegestaan om
de scholen dicht te houden. Scholen mogen ouders dan verzoeken de kinderen gedurende de staking
zelf op te vangen. # (inhoud brief 06-12-2017)
b. Er was een cursus aanbod vanuit de VOO, waar we nu geen gebruik van maken.
Misschien handig om als gehele groep een cursus te doen, als er daadwerkelijk een fusie
gaat komen. Dan is het misschien het beste om dit dan samen met de MR van de Nico
Bulderschool te gaan doen. Barbara informeert naar de kosten. # kosten zijn €845 voor een
groep van 20 personen/opgave 5 weken van te voren. Een cursusonderwerp; Fuseren van A
tot Z.
c. NLdoet2018, dit wordt gehouden op 9 en 10 maart. Er zijn enkele ideeën die worden
uitgewerkt.
d. Wanneer er ziekte is bij het personeel, zorgt het personeelsbemiddelingbureau SLIM voor
vervanging. Soms lukt dit niet en wordt er met vele omwegen toch onderling wat geregeld.
Het wordt steeds lastiger om vervanging bij ziekte rond te krijgen. Vele ouders hebben niet in
de gaten dat dit speelt. Er zal dus vaker via Digiduif per groep deze informatie worden
gedeeld. Waardoor het voor ouders/verzorgers ook zichtbaar wordt.
e. Martijn gaat een cursus doen, Help we gaan fuseren, dit wordt gegeven bij : VOS ABB
(https://www.vosabb.nl/cursus-help-we-gaan-fuseren)

5. Openstaande actiepunten
Actiepunten
Nr. Actie
Wie onderneemt actie
1
Dialoog, ouders,MR, OC,
MR
schoolteam ergens in september
als er ook iets meer bekend is
over de huisvesting.
2.
Nieuwsbrief ouders huisvesting,
Martijn/Marc
zodra er nieuws is.
3.
Financieel jaarverslag
MR/OC kascommissie
# wordt aan de details
gewerkt
4.
Kosten Cursus VOO, 2x MR,
Barbara
€845 / 20 pers.
5.
Mogelijk schimmel douche, klopt Martijn
is door gemeente gereingd.

Status
05-04-2016
Medio september
2017
19-12-2017
21-09-2017
Medio jan. 2018
7-11-2017
7-11-2017
19-12-017

6. GMR/MR/OC
GMR: (mailing via Ype)
N.a.v.: Marjan zou een onderzoek starten bij diverse scholen i.v.m. het in kaart brengen van
achterstallig onderhoud. Dat is nog niet gebeurd.
Nieuwe rol MR/GMR.
De inschatting is dat daar weinig in gaat veranderen. De GMR wil wel werken met
voorbereidingsgroepjes en de mogelijke uitkomsten daaruit zullen plenair worden gedeeld in
de GMR.
Door dit agendapunt te bespreken kwamen we weer terug op het laatste punt van het eerste
deel van de GMR vergadering; visievorming.
De GMR wil ruim voor 22 januari de eerste denkbeelden van de nieuwe schoolstichting
ontvangen. Zodat de GMR op de vergadering van 22 januari al meer de inhoud in kan gaan.
Pro actiever in diverse processen worden betrokken.
AVG. Hoe raakt de AVG de verschillende scholen. Het blijkt dat dit onderwerp niet leeft en
zal in 2018 verder worden opgepakt
Invalkrachten. De Walstraschool heeft geen genoeg invalkrachten voorhanden. Daarom
hebben ze bij de verschillende groepen ouder(s) gevraagd om, indien nodig, een groep op te
vangen. Zij hebben daar een programaatje voor geschreven. [wat ik begrijp is dat het
Ruimteschip die nu nog onderling kan regelen maar misschien is het iets om dat
programaatje op te vragen]
MR:
OC:
Geen notulen ontvangen.
- Er moet een financieel jaarverslag komen. Alle ouderbijdragen, MR-gelden e.d. wordt
beheerd door de OC. Een MR lid zal met de OC een kascommissie moeten vormen om zo
de kasboeken van de OC te controleren. Als dit is goedgekeurd, zal dit via Digiduif

gecommuniceerd worden met de ouder(s) dat het verslag ter inzage ligt op school. Dit
verslag wordt niet gepubliceerd op de website van school.
# er zal medio januari 2018 opnieuw naar gekeken worden.
7. Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2017-2018 is compleet.
8. Uit MR Jaarrrooster
9. W.v.t.t.k.
- Toch plannen maken voor NL doet 2018, eventueel nadien nog een klusdag/middag
organiseren. Goed idee, aanvraag zal verwerkt moeten zijn voor half januari 2018, om
aanspraak te kunnen maken op een financiële bijdrage vanuit NLdoet.
10. Sluiting
Om 20.50uur wordt de vergadering gesloten.
Eerst volgende vergadering 2018: 8 feb, 10 apr, 28 mei, 5 juli.

