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Aanwezig: Joost Mom (voorzitter) Kirsten Lammers, Marieken Loomans, Roelof Kremer,
Patricia van de Giessen, Loes Heising, Patrick Cobussen, Jozina van den Berg, Bea Klijn
(MT), Wendy Wijnands (notulist)
Afwezig: Elinn Helmes (zwangerschapsverlof), Marcel de Bie

1. Welkom
2. Vaststellen notulen en actiepunten vergadering dd 29 november 2016
In het verslag van de vorige keer stond dat het ‘plan van aanpak rondom vervanging’ een
concept was. Helaas is het al een aantal keer voorgekomen dat er groepen kinderen thuis
moesten blijven omdat er geen vervanging was. Het probleem rondom het regelen van
vervanging lijkt steeds groter te worden.
3. Formatieplan (traject)
Roelof geeft een overzicht met de planning van de formatie. Hoe ziet deze planning er uit?
Roelof geeft een toelichting op onder meer de verplichte en vrijwillige mobiliteit, de
leerlingaantallen en de belangstellingsinventarisatie. In het MT wordt ook gekeken hoe dit
traject met het team overlegd kan worden. In de komende vergaderingen zal zit onderwerp
terugkeren op de agenda van de MR.
4. Continurooster – korte update
In de vorige MR-vergadering hebben we een aantal aanbevelingen t.a.v. het continurooster en
de pauzes gedaan. Het MT heeft hier naar gekeken. Er wordt nu goed gekeken naar de
pauzes van de leerkrachten, bijv. d.m.v. het inzetten van stagiaires.
5. Huisvesting – Toekomst School & Sportgebouwen N’gein
In de notulen van 29-11-’16 stond al dat Patrick in deze vergadering een korte toelichting zou
geven op dit onderwerp. De gemeente is een onderzoek gestart naar de toekomst van de
scholen en de huisvesting (binnen nu en 10 jaar). Dit heeft impact voor de 2 scholen in
Vreeswijk. Betrokkenen kunnen hierbij aansluiten; omwonenden, sportverenigingen, scholen
e.d. Vorige week was er een informatieavond m.b.t. de scholen. Er mensen uit de wijk, MT-lid
van de school, sportverenigingen en een bestuurder van een katholieke school die ook
interesse heeft. Er waren 2 voorstellen; het verhuizen naar één locatie op de Julianaweg, of
de locatie op de Industrieweg. De laatste optie was door de gemeente niet genoemd. De vooren tegenargumenten zijn genoemd. De meeste aanwezigen noemden de Industrieweg als
voorkeur (al zitten hier ook nog een boel haken en ogen aan), dit wordt nu nog gezien als een
advies. De locaties die achtergelaten worden (Pinguïn en Willem Alexanderschool) zullen een
woonbestemming krijgen. De volgende stap is dat de gemeente de schoolbesturen gaat
meenemen in het advies. In april moet er een concreet advies zijn, in mei zou er een besluit
genomen moeten worden.
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6. Financiën / kascontrole
Patricia heeft het financieel verslag van de MR meegenomen. Er zijn zeer weinig uitgaven
gedaan. Hier zet Patrick een handtekening onder.
Is de MR bereid om weer een deel van het MR-geld te besteden aan iets dat ten goede komt
van de school, de kinderen, de leerkrachten? Wij gaan ermee akkoord dat een deel van de
MR-gelden gebruikt wordt, mits het ten goede komt aan het onderwijs. Het team kan
overleggen waar dit aan besteed kan worden. Dit kan teruggekoppeld worden in de volgende
MR-vergadering.
Door de OR wordt ook een financieel verslag gemaakt, deze komt eraan. De kascontrole van
de OR wordt gedaan door Patricia en Patrick.
7. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post via de mail gekomen.
Patricia heeft wel veel magazines gekregen die interessant kunnen zijn voor de MR, deze
zullen rondgaan.
8. Teaminfo
Jul.:
* Marjon is zwanger.
* Elinn is bevallen van een gezonde zoon, Boaz!
* Fedderik (vervanger van Elinn) is een aanwinst voor de school, fijn om zo iemand
erbij te hebben!
Kon.: * Christine is af en toe weer op school, ze heeft er weer zin in.
* Ook Gea is langzaamaan weer begonnen.
Lup.: * Wilma wordt geopereerd aan haar knie.
* Per 1-2-’17 wordt een aparte groep 2 gestart door Jennifer. Jozina en Carina zullen
dan beiden een groep 1 draaien.
* Hanneke is zwanger!
9. Rondvraag
Wendy vraagt of en wanneer er weer een ouderbetrokkenheidsgroep komt. Roelof geeft aan
dat dit in de tweede helft van het schooljaar weer opgestart zal gaan worden.
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Wat?
Kascontrole OR
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Wie?
Patricia en Patrick

Wanneer?
Als de kascontrole
binnen is.

