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Notulen 28-03-2017
1.

Opening en Mededelingen
- Winanda is als toehoorder bij deze vergadering.
- Jozias Hillenkamp heeft allerlei schaakspelletjes bedacht waarbij taal en rekenen zijn
geïntegreerd. Op 12 april is er een schaakspektakel waar ook de pers bij uitgenodigd
gaat worden.
- Ronald heeft via de notulen van de GMR gelezen dat onze punten uit de gestuurde
email zijn besproken. Hij heeft echter nooit een reactie gehad.

2.

Vaststellen definitieve agenda
Er is een concept profielschets klaar. Dit punt voegen we toe en zullen we bespreken
met Paul Moltmaker.

3.

Ingekomen stukken
- In het postvakje van de MR leden zit een kaart over het advies- en instemmingsrecht
van de MR.

4.

Notulen vorige vergadering
- Het gesprek, naar aanleiding van het onderzoek en het proces, heeft inmiddels
plaatsgevonden. Paul zou vóór 1 april een schriftelijke reactie sturen en deze heeft het
team ontvangen.

5.

Stand van zaken vanuit Plateau (Paul Moltmaker)
- Plan van aanpak: Er zijn leergroepen gestart op het gebied van BLP en rekenen. Er
worden veel nieuwe dingen opgepakt en we zijn nu in een oriënterende fase. We
zoeken uit aan welke punten er gewerkt gaat worden en voorzien dit van een
onderbouwing. Bauke geeft aan dat niet alle punten uit het plan van aanpak voor de
zomervakantie afgerond zullen zijn. Bauke streeft naar een goede basis voor de nieuwe
directeur. Volgende week geeft Bauke een presentatie aan de teamleden over zijn
observaties en indrukken van de school. Tijdens deze presentatie zal aan bod komen
wat er al heel goed gaat, welke punten er al zijn opgepakt en eventuele aanbevelingen.

De klankbordgroep is nu een aantal keer bijeen geweest en zij bespreken het plan van
aanpak ook.
Paul Moltmaker geeft aan dat we de tijd moeten nemen om op zoek te gaan naar een
nieuwe directeur. Dit kan inhouden dat Bauke ook na de zomervakantie nog bij ons op
school is. In het team gaan we bespreken hoever we met de implementatie van het
plan van aanpak willen zijn voordat er een nieuwe directeur komt. En de vorderingen
m.b.t. het plan worden in de gaten gehouden.
-Vacature: De MR gaat een advies uitbrengen over het starten van de procedure.
We willen graag intern en extern werven. De volgende mensen willen in de BAC
plaatsnemen: Helen (MT), John (personeel), Pascal (MR) en Angelique (oudergeleding
MR).
We willen graag met de kandidaten speeddaten. Bauke heeft hier een format voor.
Ronald zal het advies voor de start van de procedure uitwerken en ons via een email
toesturen. Op donderdag 13 april om 19.45 uur hebben we een extra vergadering
gepland.
6.

Begroting en jaarrekening OV
Ronald heeft van de OV geen reactie gehad en zij zijn dus ook niet aanwezig tijdens
deze vergadering. Dit punt komt terug.

7.

Voorstel kleuterbibliotheek
Iedereen gaat akkoord met het voorstel.

8.

Voorstel combinatiegroep 2-3
Iedereen gaat akkoord met het voorstel. Belangrijk is dat er goed naar de ontwikkeling
van de leerlingen gekeken moet worden.
Bauke vertelt dat de vakantieroosters van de Plateau scholen gelijk zijn getrokken en
dat de meivakantie volgend schooljaar twee weken duurt. De jaarplanning en
informatie over de formatie volgt nog.

9.

Lief en leed
Dewie is bevallen van een dochter: Jayda Lynn Drent.
Gea heeft een blessure aan haar been opgelopen tijdens het sporten. Ze is sowieso een
week thuis.
Janet en Nynke zorgen dat Gea en Dewie een kaart van de MR ontvangen.

10.

Uit de onder- en bovenbouw
In de onderbouw zijn de leerkrachten bezig met het inrichten van hoeken met daarin
verschillende doelen verwerkt (thema post, bloemenwinkel). De leerkrachten bezoeken
hiervoor ook andere scholen. De kinderen uit groep 2 hebben een workshop tennis
gehad. Groep 4 heeft net de onderbouwshow gehad en de onderbouwshow van groep
3 staat gepland op 7 april. Koningsdag komt er straks aan.
In de bovenbouw staat het verkeersexamen weer gepland. Er is daarnaast veel

geschaakt en we hebben mee gedaan aan het Drents Kampioenschap en zijn daar
vierde geworden. Pascal zoekt een mogelijkheid om nog meer schaaklessen te geven.
11.

Rondvraag
PO in actie is een actie opgestart door twee leerkrachten om de werkdruk in het
onderwijs te verminderen en een eerlijker salaris. Leerkrachten kunnen zich via
Facebook aanmelden. Ook is er een brief voor ouders. Stieneke zal deze via de email
naar de MR-leden verspreiden. Steun van ouders is namelijk erg belangrijk. Deze actie
kan er toe leiden dat de leerkrachten een week gaan staken.

Het advies voor de start
van de procedure opstellen
Kaart sturen naar Dewie
en Gea
Format speeddate sturen
Brief voor ouders van PO
in actie sturen
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Besluitenlijst:

Onderwerpen voor de volgende
vergadering op dinsdag 30 mei
Vaste agendapunten
1
opening en mededelingen
2
vaststellen definitieve agenda
3
ingekomen stukken
4
notulen vorige MR-vergadering
5
lief en leed
6
uit de onder- en bovenbouw
7
rondvraag

MR-jaar agenda
Maand

Onderwerp

September

Taakverdeling team
Dagrooster team
SOP

Oktober
November
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Begroting MR
Kascontrole stichting
Wijzigingen schooljaargids
(aanpassing stukje MR)
Begroting en jaarrekening OV
Groepsindeling
Vergaderrooster MR
Taakverdeling MR
Ouderenquête
Wijzigingen schooljaargids MR
Jaarverslag MR
Jaarplan MR

Taak MR

