Notulen MR vergadering 18 januari 2018

Voorzitter: Walter van der Wilt

Notulist: Ellen Andriessen

Aanwezig namens ouders: Walter van der Wilt, Coen Verheij, Maureen Witte
Aanwezig namens leerkrachten: Marian Frankenmolen, Constance Dercksen, Desirée Eggen (t/m punt 12), Ellen Andriessen
Aanwezig namens directie: Bert Verkade, Marije Ridder
Afwezig: Michiel Brandhorst
AANVANG:19.00 uur
Nr.
1a
1b

2a

Tijd:

Agendapunt:
Opening en vaststellen
agenda
Bespreken en
vaststellen notulen en
actielijst 14/12/2017

Toelichting:
De agenda wordt vastgesteld.

Ingekomen stukken



n.a.v. punt 4: van het ONS Jaarplan 2018-2019 zal ook een versie worden gemaakt
die goed leesbaar is voor ouders en andere belangstellenden. Deze taak zal aan een
teamlid worden toegewezen. Over de evaluatie van het Jaarplan zal iets in de
nieuwsbrief worden gepubliceerd.





2b

Mededelingen team





Brief van de OPR waarin de MR gevraagd wordt inzage te geven in de
begroting: deze brief kan volgens de directie als niet verzonden worden
beschouwd.
Mail MR Tabitha waarin de MR zegt terughoudend te zijn over de aanpak van
Scolix: Walter heeft geantwoord dat onze ervaring anders is. Er is een
belafspraak gemaakt, deze heeft nog niet plaatsgevonden.
Mail van ouder over schoolplein dependance waar veel water staat. Deze mail
was aan Bert gericht, Walter staat in de cc. Bert heeft betreffende ouder
gesproken en uitgelegd: er is wel drainage aangebracht onder het plein, maar
geen straatkolken. (Deze stonden wel in de oorspronkelijke offerte, maar het
bestuur heeft op basis van advies van de architect besloten hierop te
bezuinigen). Er zijn nu twee offertes aangevraagd van aannemers om putten aan
te leggen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Meer Primair. De ouder
stelde voor om de kinderen in gymzaal laten spelen tijdens het overblijven. Bert
zal ook uitleggen waarom dat niet wenselijk is. Walter was graag gekend in de
correspondentie met deze ouder.
Constance gaat ONS verlaten. Zij treedt per 19 maart 2018 in dienst bij de KLM
als stewardess. Vrijdag 23 februari is haar laatste dag. Haar opvolging is al
geregeld; hij begint per 1 maart. Er moet ook een nieuw MR lid gezocht worden.
Roos is teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof.
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Mededelingen directie

Vrijdag 19 januari heeft Bert een afspraak met bestuur om te praten over formatie en
huisvesting.
De MR vraagt zich af of er op schoolniveau geld vrijgemaakt moet worden voor ICT
ondersteuning of dat dit centraal geregeld kan worden
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Website ONS

Bert heeft een gesprek gehad met Nienke, die de website beheert, over de foto's.
Niet alle foto's die Nienke ontvangt, zijn geschikt om op de site te zetten, wat het
lastig maakt om de website heel actueel te houden. De meningen zijn verdeeld over
hoe actueel de website is. De laatste nieuwsbrief wordt in ieder geval iedere twee
weken geplaatst. Volgens Marije zijn nieuwe ouders over het algemeen enthousiast
over de ONS site. De directie krijgt iedere maand cijfers over de bezoekfrequentie.
Bert geeft deze volgende vergadering ter inzage.
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Uitgangspunten
formatie 2018-2019

De directie heeft een eerste voorstel van Meer Primair gekregen. Daarin is een
voorziening voor vervanging van zieke leerkrachten opgenomen.
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Aansluiting Engelse les
PO-VO

Er is niet meer informatie binnengekomen dan de gegevens die we vorige
vergadering al hadden. Uit die gegevens konden we vorige keer al concluderen dat
de situatie niet verontrustend is. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat het
Engelse onderwijs op de ONS niet aansluit op het VO.
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Evaluatie Jaarplanning
MR
Overblijfstichting: gang
van zaken

De website hoeft niet meer op jaarplanning. Er is geen verdere aanpassing nodig.
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Oudervereniging

Op vrijdag 12 januari heeft het Back to School feest voor ouders plaatsgevonden.
Volgens het MR lid dat het feest bezocht heeft, viel het hoge percentage dames
onder de bezoekers op. Verder was het wel een geslaagd feest. Prima locatie. De
manier van uitnodigen had beter gekund.
Het is verstandig als de zomerfeestcommissie binnenkort contact opneemt met de
OV. Maarten Dekker, voorzitter van de OV, zal worden uitgenodigd voor de volgende
MR vergadering. Deze keer kon hij er niet bij zijn. In feite hoeft de MR niet als
schakel tussen OV en directie te fungeren.
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Sfeer ONS

Geen bijzonderheden
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Leerlingenraad

Twee leerlingen van de Leerlingenraad (de voorzitter en de notulist) zullen worden
uitgenodigd voor de volgende MR vergadering. Bij het eerste agendapunt mogen zij
vertellen welke ideeën zij hebben en hoe de Leerlingenraad werkt. Walter nodigt hen
uit. De Leerlingenraad zal ook worden uitgenodigd voor een gesprek met Scolix.
Manon Franssen zal de begeleiding van de Leerlingenraad van Desirée overnemen.
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Hygiëne

De Leerlingenraad is gevraagd of er ideeën zijn met betrekking tot hygiëne.
De offerte van een ander schoonmaakbedrijf is beoordeeld door ter zake deskundige
collega’s van Walter. Qua prijs en schoonmaakprogramma vinden zij de offerte in
orde. Er moet wel controle plaatsvinden of de werkzaamheden volgens programma
worden uitgevoerd. Dit kan steekproefsgewijs door iemand binnen school; de echte
controle moet het bedrijf zelf doen.
Voorstel: hygiëne box plaatsen op het toilet van de bovenbouw meisjes. De directie
gaat de mogelijkheden bekijken.
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Rondvraag

Geen rondvraag.
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Proces opvolging Bert
en terugkoppeling
gesprek Scolix

Een afvaardiging van de MR heeft een gesprek gehad met Scolix. Dit was een
positief gesprek. Aan de MR de keuze: advies geven over de benoeming van de
laatste kandidaat, of een ouder en een teamlid afvaardigen naar de
benoemingsadviescommissie (BAC), waarin ook de adjunct directeur, een ander
teamlid en Eef Niezing zitting hebben. De MR kiest voor het laatste. Het tijdspad
wordt als volgt:

op 14 februari voert Scolix op school gesprekken met adjunct, BC-ers, MR,
teamleden, de Leerlingenraad en ouders. Aan de hand hiervan wordt een profiel
opgesteld van de nieuwe directeur en de school.

Op 9 maart wordt de advertentie gepubliceerd en binnen het netwerk van Scolix
verspreid.

Scolix maakt een selectie uit de reacties en voert de eerste gesprekken.

Daarna volgen met de laatst overgebleven kandidaten twee gesprekken met de
benoemingsadviescommissie.

Er wordt gestreefd naar benoeming van een nieuwe directeur vóór de
meivakantie.
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De Overblijfstichting had iemand aangenomen voor het maken en bijhouden van de
overblijfroosters en afhandeling van klachten van ouders e.d. Zij heeft na een week
aangegeven dat ze met dit werk stopt. De andere twee kandidaten die in eerste
instantie ook op deze vacature gereageerd hadden, worden nu benaderd. De twee
dames van de BSO zijn een aantal keer ingeschakeld om knelpunten bij het
overblijven op te lossen.

Namens de MR neemt Ellen als teamlid zitting in de BAC. De ouders overleggen nog
wie van hen in de BAC komt. Zodra dit bekend is, mailt Walter het aan Eef met het
profiel dat de MR heeft opgesteld. Hoe wordt er bepaald wie er van het team in de
BAC komt?
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Sluiting

21.10 uur
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 8 maart 2018.

