Notulen MR-vergadering
12-11-2019, 19:30 uur
Aanwezigen: Clasien, Janneke, Ties, Naomi, Marianne, Marijke, Noortje en Miriam
Afwezig: 1.

Opening

2. Notulen vergadering 17-09-2019
De notulen van de MR-vergaderingen worden vandaag via e-mail verspreid aan de ouders die zich
daarvoor hebben opgegeven. Ter info: dit schooljaar willen 11 ouders de MR-notulen ontvangen.
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Notulen en takenlijst ouderraad 03-09-2019 en 21-10-2019
Sinterklaas, Kerst en schoolfotograaf zijn ter sprake gekomen.
Veel nieuwe Ouderraad leden.
4. Nieuws vanuit de directie
Scholen met Succes
Vorige keer tijdens de MR-vergadering is de enquête besproken. Inmiddels ook op een studiedag
met het team besproken. Er is, samen met het team, een actieplan gemaakt. Deze zijn ook al in de
Nieuwsbrief teruggekoppeld naar ouders (m.n. orde en rust op school, veiligheid op weg naar
school).
Team enquête was heel positief. Grootste aandachtspunt: pauze. Dit wordt opgepakt.
Ties vraagt hoe de reis naar New York is geweest. Janneke en Clasien willen dit graag eerst
terugkoppelen naar het team (studiedag donderdag 14-11 a.s.). Bij de volgende MR-vergadering
zullen zij dan de presentatie aan de MR verzorgen en zullen ouders uitgenodigd worden.
5. Uitnodiging vragenlijst medezeggenschap (e-mail 8-10-2019)
De deadline is al verstreken.
6. Binnengekomen post
De volgende post wordt gerouleerd:
- InfoMR oktober 2019
- MR magazine nummer 6, oktober 2019
Uitnodiging afscheid Frans Bruinsma
Ook de oudergeleden van de MR is uitgenodigd. Marianne stuurt een kaart namens de MR.
7. SKOBOS portal nieuws
We bekijken het nieuws van de SKOBOS portal.
8. Nieuws vanuit de GMR
De laatste GMR-vergadering was in aanwezigheid van Liesbeth van den Berg, voorzitter College van
Bestuur.
Er is gesproken over het jaarverslag.
De notulen van de GMR-vergaderingen zijn voortaan te vinden op de website van SKOBOS.

9. Informatie delen op websites/SKOBOS (email 24-09-2019; ‘Hoe zien we dit op de Fonkeling?’)
Beste allemaal,
Inmiddels zijn we alweer ruim vijf weken bezig in het nieuwe schooljaar. Graag vraag ik jullie
aandacht voor het volgende. Goed contact tussen de (G)MR van de school en de achterban (personeel
en ouders) is belangrijk. Om de communicatie tussen beiden te ondersteunen is het goed om de
vergaderdata, de agenda’s en de notulen van de (G)MR-vergaderingen te delen. De website van de
school (voor de GMR die van SKOBOS) is daar een uitstekend middel voor. Op de website van de
school is onder de tab ‘Ouders’ een aparte pagina voor Medezeggenschapsraad (voorbeeld: website
Kindcentrum de Plataan). Daar kunnen de vergaderdata, agenda’s en notulen geplaatst worden,
zodat ze voor alle betrokkenen op elk moment makkelijk te vinden zijn.
Ik vraag jullie daarom het volgende te doen, als dat niet al gedaan is:
• Verwijder informatie die niet meer van toepassing is op de webpagina van de MR/GMR (bijv.
agenda’s van vorig schooljaar, oude jaarverslagen, enz.) en vervang ik die voor recente
informatie.
• Zorg dat de namen van de (G)MR-leden up to date zijn op de website van de school/SKOBOS.
• Zet het volgende op de webpagina van de MR/GMR:
- vergaderdata;
- agenda van de vergadering, het liefst een week voor aanvang van de vergadering;
- notulen van de vergaderingen (van het openbare deel).
• Vertel in de schoolnieuwsbrief wie de contactpersoon van de (G)MR is voor de achterban en dat
de openbare stukken van de (G)MR te vinden zijn op de website van de school/SKOBOS (maak een
link naar de specifieke webpagina). Zet daar dan ook de vergaderdata van dat jaar bij.
Mocht ik ergens mee kunnen helpen, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Stance Peeters
Communicatieadviseur
Nog een aanvulling op deze e-mail:
Kijk goed wat er in de notulen opgenomen wordt en hoe dingen geformuleerd worden aangezien het
openbare notulen zijn. In het modelreglement staat dat wanneer de medezeggenschapsraad over
individuele personen spreekt, de vergadering een besloten karakter krijgt. De uitkomst van een
besloten gedeelte wordt niet opgenomen in de openbare notulen.
Na alle voor- en nadelen goed afgewogen te hebben, komen we tot de conclusie dat wij ons huidige
beleid aangaande het verspreiden van de notulen onder ouders continueren. We zijn van mening dat
we op deze manier de ouders beter bereiken. Voorafgaand aan elke MR-vergadering worden de
agendapunten in de Nieuwsmail aangekondigd. Na iedere MR-vergadering zetten we een
samenvatting van de inhoud in de Nieuwsmail (inclusief datum van de volgende MR-vergadering).
Individuele ouders kunnen zich altijd aanmelden voor de notulen. Deze krijgen zij dan toegestuurd
per mail.
10. Staking
Zijn er nog reacties van ouders geweest? Nee.
We maken ons het meeste zorgen over vervanging (bij bijv. afwezigheid en ziekte) en meer handen in
de klas. Werkdrukgelden zijn al ingezet in de formatie, maar blijft kwetsbaar. Ook bij de Fonkeling
worden alle zeilen bijgezet om de school draaiende te houden, ook al gaat dat soms met pijn en
moeite.
De MR maakt zich zorgen of de samenleving / ouders van school wel in de gaten hebben hoe
kwetsbaar de situatie m.b.t. de personele bezetting op school is. De MR ondersteunt hiermee de
stakingsactie.

11. Punten jaarwerkplan
Documenten:
- Jaarwerkplan -> Ties
- Jaarverslag -> Marijke en Noortje
- Huishoudelijk reglement -> Naomi
- Financieel jaarverslag -> Miriam
- Begroting -> Miriam
Alle documenten zijn definitief goedgekeurd.
12. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail van donderdag 14 november
Nieuws van de MR
Op dinsdagavond 12 november 2019 is de MR bij elkaar geweest. We hebben uitgebreid stilgestaan
bij de staking van woensdag 6 november jl. De MR heeft deze stakingsactie ondersteund, omdat we
zorgen hebben over de kwetsbare situatie met betrekking tot de personele bezetting (bij ziekte of
afwezigheid bij onvoorziene omstandigheden). Het (financiële) jaarverslag is besproken en
goedgekeurd. Evenals de begroting voor 2020. Het jaarwerkplan en het huishoudelijk reglement zijn
geüpdatet.
De volgende, openbare MR-vergadering is op: donderdag 23 januari 2020 om 19:30 uur.
De vergaderingen zijn openbaar, zodat iedereen kan komen luisteren.
13. Datum volgende MR-vergadering
De volgende MR-vergadering is op: donderdag 23 januari 2020 om 19:30 uur.
Agendapunten: studiereis New York (presentatie door directie), aftredende leden.
14. Rondvraag
15. Sluiting

