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Notulen MR-vergadering
31 oktober 2019, Lupinestraat
Aanwezig: Patrick Cobussen (voorzitter), Roelof Kremer, Marion Kleij (MT), Elinn Helmes,
Jozina van den Berg, Pieter Brink, Marjan Wassink, Bas van Meegen, Toy Hertogh, Wendy
Wijnands (notulist)
Afwezig: Nienke Veen (zwangerschapsverlof), Joost Mom

1. Welkom
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
In de eerste vergadering van dit schooljaar hebben we kennisgemaakt met elkaar. Er is een
top 3 naar voren gekomen waar wij het komende schooljaar mee aan de slag willen.
Aanvulling:
 Roelof en Patrick hebben voorafgaand aan de vergadering van vandaag overleg gehad.
Daar is uit voortgekomen dat het niet heel handig is om eerst zonder directie te
vergaderen, de directie voelt hier niet veel voor want Roelof en het aanschuivende MT-lid
moet dan wel erg lang wachten op de vergadering. Het alternatief is dat wij als MR iets
eerder beginnen of dat Patrick en Roelof vooraf veel bespreken. Wanneer we urgente
besluiten moeten nemen bekijken we ter plekke wat we het best kunnen doen, wellicht
uitstellen tot de volgende vergadering. Roelof en Patrick hebben ong. 2 weken voor iedere
vergadering overleg. Toy geeft aan dat de MR niet onder druk gezet moet worden
wanneer er wel urgente beslissingen moeten worden.
 Er is binnen de OR een vergadering gepland m.b.t. de financiële begroting. Patrick is
uitgenodigd voor deze vergadering. Hij zal hier de volgende keer een terugkoppeling over
geven.
3. Update nieuwbouw
Vanmorgen is er een gesprek met de gemeente geweest over het grondgebied waar het
schippersinternaat staat. Meander is hier eigenaar van. Er werd duidelijk dat wanneer er geen
groen licht is men niet verder komt. Er komt een nieuw gesprek tussen Fluenta en de
wethouder (men. Kooijman) omdat er geen schot in de zaak zit. Er is dus nog steeds weinig
duidelijkheid helaas. Het traject met de architect blijft wel lopen. De gemeente en Meander
voeren gesprekken, Fluenta houdt zich even afzijdig. Eerst moeten de gemeente en Meander
samen tot een deal komen.
We laten dit agendapunt iedere vergadering terugkomen.
4. Onderwijsvernieuwing
Het team heeft een studie2daagse gehad. Er is een stuurgroep ‘Onderwijsvernieuwing’. Er is
besproken wat nu precies ‘de bedoeling’ van de WAS is. De motivatie van het geven van
onderwijs is besproken. Roelof neemt ons mee in wat er deze dagen gedaan en besproken is.
Het team gaat op korte termijn met de Proeftuin aan de slag; in de bovenbouw mogen de
kinderen bijv. zelf aangeven wat ze willen leren bij aardrijkskunde. Iedere bouw heeft 2 dingen
gekozen waarmee ze aan de slag willen gaan. Alles wat besproken is wordt in een boekwerk
vastgelegd. De stuurgroep gaat hier verder invulling aangeven.
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Ook dit punt zetten we standaard op de agenda. Wellicht is het goed om dit (meer) te delen
met ouders.
5. Jaarplanning
Roelof en Patrick hebben het hier over gehad. In het verleden was er ‘een spoorboekje’. Het
voorstel is dat er de volgende vergadering een aanzet is tot een spoorboekje. Het doel is dat
we vastleggen welke structuur we gaan aanhouden in dit schooljaar. Wat bespreken we zoal?
6. Ingekomen post
Via de mail is er geen post binnengekomen, het postvak is niet bekeken. Het postvak wordt
naar de Lupinestraat gehaald (staat nu op de Koninginnelaan) omdat we hier toch ook
vergaderen.
7. Teaminfo
Jul.:
* Esther is in Suriname geweest.
* Kirsten is in verwachting. Gefeliciteerd!
* Corrie gaat weer aan de slag, integreren.
Kon.: * Doortje gaat weg. Er is een vacature geplaatst.
Lup.: * Nienke komt eind november weer terug van haar zwangerschapsverlof.
* Na de kerstvakantie komt er een instroomgroep. Ook hier is een vacature voor
geplaatst.
8. Rondvraag
 Wat is de reden dat er 2 locaties dicht gaan met de staking op 6 november en 1 locatie
niet? De leerkrachten hebben hierin mogen aangeven wat ze willen. Op basis hiervan is
besloten dat 1 locatie wel openblijft omdat deze leerkrachten hebben besloten wel te
willen werken.
 In hoeverre wordt de MR betrokken bij de vacatures die nu uitstaan (extern)? Eerst wordt
er gekeken of er kandidaten zijn, daarna wordt een route uitgezet. In principe zou hier
iemand van de MR bij moeten zijn ter advies. Wij maken graag gebruik van het
adviesrecht hierin. Toy en Wendy geven al aan hier graag bij aanwezig te willen zijn.
 Patrick geeft aan voor één jaar voorzitter te willen zijn. Om een warme overdracht naar de
volgende voorzitter te realiseren is het goed als er volgend jaar een andere voorzitter is,
welke Patrick zal bijstaan.
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