VERSLAG vergadering
Datum : 26 mei ’16
Tijd
: 19.30 – 22:30 uur
Locatie : Vrije school de Zonnewende

Deelnemers:

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

Ceciel Wolfkamp
Sjors van der Heiden
-

________________________________________________________________________
CONCEPT VERSLAG MR VERGADERING ZONNEWENDE 26 mei 2016
MR half uurtje
Er waren geen ouders gekomen.

1. Vaststelling agenda

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Het concept verslag van de vergadering van 07-04-2016 wordt goedgekeurd met 1 opmerking van
Arthur, punt 6b betreft gehele (ver)bouw proces en niet alleen laatste stukje.
3. Mededelingen
Ceciel: Formatie is bekend gemaakt, dit jaar in 2 etappes vanwege stoppen van enkele
leerkrachten in hun klassen en er waren ouderavonden in deze klassen en de betreffende
leerkrachten wilden dit graag zelf bekend maken aan de ouders. Nog enkele onzekere puntjes
nl. Michiel heeft het aanbod gehad van zijn werkgever (school) in Almelo om daar meer uren te
komen werken. Hij wil dit graag aannemen maar beraadt zich er nog over of hij toch nof 1 dag
bij ons blijft. Zo niet dan kan Ed helemaal voor die klas staan.
3 juni a.s. is er een studiedag voor het team, een teamontwikkelingstraject o.l.v. Ruud de Saint.
De begeleidingsdienst heeft bij de leerkrachten een 0 – meting gedaan voor het didactische deel van
hun werk. Dit wordt volgend jaar voortgezet.
Team werkt aan een ‘veiligheidsprotocol’ , hoe om te gaan met negatief gedrag – pesten –
gedragsregels – gedragscodes. Het wordt t.z.t. aan de MR voorgelegd. Opmerking van Arthur, deel dit
ook mee aan de ouders, goed om te weten dat het team hier mee bezig is.
Mededelingen GMR (Sjors): Het gerucht gaat dat Cito toets klas 6Z toen die al gemaakt was weer werd
teruggegeven aan de leerlingen om bijgewerkt te worden. Ceciel : Leerkracht heeft tussentijdse
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toetsen van januari met de kinderen besproken en aangegeven waar nog aan gewerkt moest worden
voor de komende toetsen. De IEP eindtoets is geheel volgens de regels afgenomen. Het niveau van
rekenen was behoorlijk omhoog gegaan doordat er dit jaar erg veel op ingezet is door de leerkrachten
omdat het niveau laag was. School uitslag IEP toets wordt morgen uitgedeeld – we zitten net iets
onder het landelijk gemiddelde (beide 6de klassen). Dit was verwacht vanwege het hoge aantal zorg
leerlingen in deze klassen. De IEP toets is nieuw, andere jaren deden we de drempeltoets.
Opvolging brief MR inzake opmerkingen ouders: Dit is samen met bestuur en GMR aangepakt. O.a. de
ronde tafel gesprekken.
4. GMR
GMR: Roel (Berkelschool) is gestopt bij de GMR. GMR nodigen ouders uit die willen praten
met de bestuurder – wordt deze week geregeld!!
Er wordt een belevingsonderzoek op het schoolplein ingezet door de bestuurder – wanneer gaat dit
gebeuren?
Strategisch beleidsplan : opstellen en hier bij veel mensen betrekken (leerkrachten etc)
Voor 5 okt. staat dit gepland of met het hele team of met afvaardiging. “Ontsteek het vuur” is
de benaming.
Status medezeggenschapstructuur en MR regelement : Wij hebben enkele kritische punten
ingediend, Sjors deelt ons mede dat deze punten erin worden verwerkt en dat het wordt
aangepast.
Het nieuwe MR regelement zat er niet bij, wij gebruiken nog de oude uit 2013 wat nog geen
officiële status heeft zover wij weten

5. Bespreekpunten
a. Adviesrecht bij verbouwing Valckstraat
Deze week gaat er een brief naar de bestuurder en directie waarin wij een reactie vragen op ons
standpunt dat de MR adviesrecht heeft inzake de verbouwing. De achtergrond en reden van de brief is
besproken met Directie.
Doel is om duidelijkheid te krijgen op dit punt, medezeggenschap te realiseren en beschikbaarheid van
informatie te realiseren. Er is verzocht om voor 11 juni te reageren.
b. MR Verkiezing
Verkiezingen: de communicatie is zeer duidelijk en het is voor de grote vakantie afgerond.
c. Jaarverslag 2015
Dit wordt meestal in het nieuwe schooljaar gemaakt daar Ceciel ook de toetsresultaten erin verwerkt.
Het officiële jaarverslag komt vanuit bestuurskantoor.
d. 5e/6e klas dependance
Bij klas 6Z op de dependance is nog zorg, formatie tot de zomervakantie is rond voor deze klas.
e. Klas 4Z

Zorgwekkend, schoolbegeleidingsdienst heeft observaties gedaan en de conclusie is dat er
geen goede samenwerking tussen ouders en school is. Wat school inzet wordt niet door de
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ouders gedragen. De kinderen komen zo in een spagaat. Er is een ouderavond geweest in
samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst met als inzet ouders en school op 1 lijn te
krijgen. Het was een goede avond maar de opkomst was laag, slechts 12 ouders. De andere 10
ouders hebben een uitnodiging gekregen voor een gesprek met dezelfde strekking als de
ouderavond. Vervolg is op 9 juni a.s. Ed neemt volgend schooljaar deze klas.
Deze klas gaat naar de dependance en dat is positief ontvangen zowel door de leerlingen als
door de ouders. Veel ouders uit deze klas willen vertrekken naar een andere school (7). Arthur
heeft op het schoolplein ook positieve geluiden gehoord over het nu te volgen traject.
(schoolbegeleidingsdienst met Annechien en een psycholoog)
f.

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage: We innen de ouderbijdrage nu in 4 termijnen (over elke incasso betalen we 1
euro, gaan we de bijdrage iedere maand innen dan is dit ongeveer 10 euro duurder en het kost
de administratie veel werk). Richtlijn is 275 euro per kind.
Daar er te weinig ouderbijdrage binnenkomt moet school volgende jaar de volgende activiteiten
schrappen, ze worden dan dus niet meer uit de ouderbijdrage betaalt :
Klassenpotten 2000 euro ; Schoolreisjes en Hapskamp 5615 euro ; Excursies 2000 euro
; Hout – en handwerken ondersteuning 5600 euro ; geen 2 maar 1 boerderijklas 4000
euro. Tuinbouw kan blijven (15000 euro daar er toch nog meer binnen gekomen is de
afgelopen weken).
Wel naar de ouders communiceren dat de MR hiermee instemt. Wel eerst naar de ouders
communiceren dat we het bedrag niet halen en voornemens zijn om het komende schooljaar
dus bovengenoemde zaken te schrappen. Ceciel maakt opzet en Arthur kijkt mee. Na de
zomervakantie begroting maken voor komend schooljaar.
g. Opvolging Brief MR inzake opmerkingen van ouders
Niet behandelt wegens tijdgebrek

6. Verbouwing en verhuizing
7. Niet behandelt wegens tijdgebrek

8. Schoolgeluiden/ rondvraag
Schoolgeluiden: Kooravond: er was een miscommunicatie. Volgend jaar graag zelfde koordocente voor de
dependance als voor de andere klassen.
Gedragsregels (ons veiligheidsplan) opstellen voor ouders en hun hiervan in kennis stellen, wellicht begin nieuwe
schooljaar. (Respectvol communiceren).
Klas 3: Wim is de leerkracht ook voor volgend jaar. Hij is een reguliere leerkracht (krijgt een tijdelijke
aanstelling). Wim wordt begeleid door Angela en gaat misschien de zomercursus volgen. Ook gaat hij de zijinstromers cursus volgen, als deze weer van start gaat .

MR uurtje
9. Binnengekomen stukken
Zie agenda
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10. GMR
geen onderwerpen
11. MR intern
a. Verkiezingen

b. Adviesrecht MR
Adviesrecht MR betreffende de verbouw: Arthur heeft dit uitgezocht en we hebben als MR adviesrecht.
Arthur heeft een brief opgesteld aan de bestuurder en directie met een kopie naar de GMR. Binnen 2
weken graag een antwoord. Brief wordt 27 mei verstuurd.
We moeten nadenken over waar we info over willen hebben en waar we advies over willen gaan geven.
De MR heeft een status en het is dus goed zaken via de MR te laten lopen. Ook willen we graag inzicht
in de financiën.
c. ……

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 en laatste vergadering: 30-6-2016 op De Zonnewende om 19.30u.
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