VERSLAG vergadering
Datum : 7 april ’16
Tijd
: 19.30 – 22:30 uur
Locatie : Vrije school de Zonnewende

Deelnemers:

Voorzitter
Arthur Aalsma
Notulist
Annemiek Stout
Leden aanwezig
Oudergeleding: Arthur Aalsma, Barbara de Goede
Personeelsgeleding: Annemiek Stout en Petra van de Velde
Leden afwezig
Personeelsgeleding: Els Godefroy
Directie
GMR
Ouders

Ceciel Wolfkamp
Ed Vervloet
-

________________________________________________________________________
VERSLAG MR VERGADERING ZONNEWENDE 7 april 2016
MR half uurtje
Er waren geen ouders gekomen.
1. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld met enkele kleine aanpassingen.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering(en)
Het concept verslag van de vergadering 3-3-2016 wordt goedgekeurd met een paar kleine aanpassingen.
3. Mededelingen
Er zijn zorgen over de toename van kinderen die van school weglopen. Aanleiding is divers. Directie gaat
de klassen langs om dit te bespreken met de kinderen en aan te geven dat dit niet toelaatbaar is.
4. GMR activiteiten
o Opleidingsdag voor MR en GMR: nog geen actie ondernomen door GMR
o Bouwcoördinator: er zijn vragen vanuit de MR neergelegd bij de GMR o.a.:
 Wat is de status van de bouwcoördinator en wat is zijn rol richting MR?
 Uit welk budget wordt de bouwcoördinator bekostigd?
 Wat en tussen wie coördineert de bouwcoördinator en waarom is er gekozen voor iemand
uit onderwijs en niet vanuit de bouwwereld?
GMR legt deze en andere vragen volgende week voor aan de bestuurder en komt hierop terug.
o GMR werkt met nieuwsbrief waarin het bestuur continu een update geeft van lopende zaken. GMR
heeft verzocht deze nieuwsbrief ook aan MR te sturen ter informatie. 19 april zal de eerstvolgende
komen. G.M.R. wil deze info ook op de website plaatsen
o Status informatieavonden voor ouders n.a.v. de brief MR en oudervragen: Bestuurskantoor is
hiermee bezig en gaat actie ondernemen. MR vraagt GMR om maandag a.s. aan bestuurder te
vragen op welke termijn het contact met de ouders gaat plaatsvinden.

In MR de Zonnewende hebben zitting: Annemieke Stout, Petra van de Velde en Els Godefroy als afgevaardigden vanuit het team. Vanuit de oudergeleding
zijn dat Arthur Aalsma en Barbara de Goede. Er is 1 positie vacant. Vanuit de Zonnewende heeft Ed Vervloet (personeel) en Sjors van der Heiden (ouder)
zitting in de GMR. De vergaderdata, de agenda, notulen en contactgegevens zijn te vinden op de website van de Zonnewende: mr-zonnewende.nl.
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5. Bespreekpunten
a. Vacante plekken MR
o Patrick Lenaers is per direct uit de MR gegaan omdat zijn kinderen naar een andere school
zijn. Er hebben zich twee ouders aangemeld die zich later in de vergadering komen
voorstellen
o Els Godefroy heeft zich voor onbepaalde tijd teruggetrokken omdat het teveel werd. Petra
zal binnen het team navraag doen wie haar tijdelijk wil vervangen.
b. 5e en 6e klas op de Dependance (werkdocument)
In klas 6 is er onrust over de wisselingen van leerkrachten en de resultaten van de CITO scores.
Leerkrachten:
Er zijn veel wisselingen geweest nadat Sigrid klas 6 niet meer onder zich heeft. Enerzijds
leerkrachten die vanuit PON voor overbrugging zorgen of invallen bij ziekte. Anderzijds de
wisseling van Rob naar Helma. Ouders geven aan dit als erg onrustig te ervaren en twijfelen of
dit de kwaliteit van onderwijs ten goede komt. Directie ziet dit ook maar geeft aan dat PON in
ieder geval zorgt voor vervanging, ook al komt deze uit het reguliere onderwijs.
Kathy (van stichting vrijescholen Athena) staat niet meer voor de 6e klas, zij is gestopt en zal niet
terugkomen.
Helma is tot de meivakantie een aantal dagen aanwezig en na de meivakantie voor 2 dagen per
week. De onrust tussen ouders en Helma leidt tot overbelasting bij de leerkracht. Zowel ouders
als directie geven aan dat de communicatie niet goed verloopt.
De directie pakt dit met ouders en Helma op en komt in de loop van volgende week met een
plan van aanpak.
CITO: volgens directie zijn de scores voor rekenen idd een niveau hoger dan verwacht. Dit is
zeker niet het gevolg van fraude of ander ongewenst gedrag. Oorzaken kunnen zijn de extra
aandacht die er in de klas besteedt is aan rekenen of combinatie toetsversie vs
beoordelingsversie. Directie zoekt dit verder uit en komt hierop terug richting ouders.
Dependance 2016/2017
In het huidige plan wil de directie de dependance volgend jaar weer gebruiken voor klas 5/6. Er
is met de huidige klassen een evaluatie gemaakt, alle voor en nadelen zijn op een rij gezet.
Alternatief is niet naar gekeken, directie laat weten dat gemeente niet bij zal dragen aan extra
kosten hiervoor.
MR is wel kritisch gezien de vragen en onrust bij ouders vanuit klas 5/6 afgelopen jaar.
c. Klas 4
4y/5: Meester Thijs is gestopt. Lianne valt in
4z: Een aantal leerlingen hebben de klas verlaten. Gesprekken met ouders en leerlingen hebben
plaatsgevonden. Ondersteuning door Impuls was niet voldoende om weer rust in de klas te
brengen. Dit krijgt een vervolg met externe begeleiding van de Schoolbegeleidingsdienst.
d. Ouderbijdrage (werkdocument)
Wordt wegens tijdgebrek verplaatst naar volgende vergadering. Is in ieder geval nog te weinig
binnengekomen. Er komt nog een oproep voordat er gekort gaat worden in de uitgaven.
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Hapskamp vergoeding:
Vroeger
Zwaan: Hapskamp werd vergoed door ouders
IJssel: Hapskamp werd vergoed vanuit ouderbijdrage
Nu
Hapskamp vanuit ouderbijdrage
Eindkamp vanuit eigen bijdrage ouders 100 euro/kind. Deel van deze bijdrage wordt
bijeengebracht door acties opgezet door ouders en kinderen
e. Opvolging Brief MR inzake opmerkingen ouders
MR vraagt om een schriftelijke reactie van directie en bestuur.
Verder vraagt MR via GMR om een tijdspad waarin het bestuur wil reageren richting ouders
f.

SOP
Formeel instemming of advies?????
Lerarendeel gaat akkoord met SOP. Ouderdeel zal opmerkingen doorsturen naar Ceciel zo snel
mogelijk

6. Verbouwing en verhuizing (kort behandelt wegens tijdsgebrek)
a. Status
Alleen kort behandelt wegens tijdsgebrek. Bestuur heeft besloten de verbouwing te beginnen voor
alle vergunningen (ivm met aanpassing op plan en grote zaal) toegekend zijn. Risico’s worden
aanvaardbaar geacht.
b. Status medezeggenschap
Formeel heeft de MR adviesrecht op nieuwbouw of verbouw. MR stelt de vraag of de vernieuwde
plannen niet weer de MR ter advies moeten worden voorgelegd.
Directie denkt dat dit niet het geval is. MR zoekt dit uit.
Aangegeven wordt dat in voorgaande jaren er met de MR uitvoerig over medezeggenschap is
gesproken, de uitkomst is echter niet meer bekend. MR gaat dit na bij Colette (voorzitter MR
Zwaan indertijd)
c. Communicatie
Niet behandelt

7. Schoolgeluiden / rondvraag
Geen
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MR uurtje
8. Binnengekomen stukken
Zie agenda
9. Uitgaande stukken
geen
10. MR intern
a. Kennismaking met twee kandidaten
Michiel Kaatman en Maarten Wolzak
MR is heel blij met beide kandidaten. Omdat er meerder kandidaten zijn moet de MR een
verkiezing uitschrijven. MR laat beide kandidaten en ouders via weekbericht wat dit inhoud.
b. Huishoudelijk regelement MR
Huishoudelijk regelement is toegestuurd door Bestuurder. Is verantwoordelijkheid van de MR. MR
zal dit terug melden aan bestuurder en voor 2016/2017 het bestaande huishoudelijk regelement
opnieuw bekijken en aanpassen indien gewenst.
c. Nieuw medezeggenschapstatuut
Dit is een erg belangrijk document, onder verantwoording van de bestuurder, want het definieert
de Medezeggenschapstructuur binnen de stichting. MR geeft advies aan de GMR. GMR adviseert
de bestuurder.
MR heeft het besproken en heeft kritische opmerkingen. Deze worden naar de GMR gestuurd.

Vergadering sluit om 22:30
Samenvatting actiepunten:
Wat

Wie

Wanneer

5a Peiling nieuw MR lid personeel
5f Opmerkingen SOP naar Directie
6b Status medezeggenschap inzake verbouwing
10a Bericht in weekbericht
10a Nagaan MR regelement inzake verkiezingen
10c Opmerkingen Medezeggenschapstatuut naar GMR

PV
AA/BG
AA
BG
AA
AA

Voor 26 mei
Voor 23 april
Voor 26 mei
14 april
Voor 14 april
Voor 16 april

Volgende vergadering: 26-5-2016 op De Zonnewende om 19.30u.
Vervolg vergaderingen 26 mei
16 juni
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