Notulen
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 5 februari 2019
19.00 uur
lokaal Klaas

Aanwezig: Ronald, Elcke, Hilde, Klaas, Nathalie, Marloes, Els, Fred
Afwezig: Linda
Gast: Eddy Verrips, Joris Verwijmeren

Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Agenda vaststellen
Notulen 10 december 2018
Ontbrekende notulen komen binnenkort op de site.
Notulen 23 oktober acc.
Notulen 10 december 2018:
In de school worden de kinderen elke ochtend begroet.
Punt 8: Er wordt ren klankbordgroep geformeerd. Paul benadert
mensen/ouders.
Punt 10: Oudervragenlijst volgende keer op de agenda >>> 4 april.
Notulen acc.
Post/ingekomen stukken
MR-netwerk en andere scholing >>> doen we verder niets mee.
Mobiele telefoon. Zie pestprotocol. Overdag op stil/uit. Mag soms gebruikt worden in
de les. Leerkrachten hebben hier geen klachten over. Regels worden nageleefd.
GMR
-info Wonderwijs
-verslag GMR 28 jan.
Voorlopige GMR >>> tijdelijk verder in deze samenstelling. Vanwege de verhouding
ouders – leerkrachten hebben de twee zittende ouders een zwaarder stemgewicht.

Komende tijd druk met statuten en samenstelling. Wenselijk is dat elke school een
afgevaardigde in de GMR heeft zitten. Heikel punt: hoe krijgen we dit voor elkaar?
(Verkiezingen e.d)
Definitieve GMR aan begin nieuw schooljaar of per januari 2020.
Zaken rond fusie >>> op schema.
Begroting: positief, stabiel. Beleidsarme begroting. Strategisch beleidsplan wordt
aangepast, welke koers gaan we varen? Tussentijdse bijstelling van de begroting is
mogelijk.
Bestuurskosten Wonderwijs vrij laag in vergelijking met andere besturen, zeker na
bijvoorbeeld een fusie.
Noodlokalen
Plannen: twee noodlokalen bij pannaveld.
Plannen uitgewerkt, naar GMR gestuurd. Een aantal vragen zijn door de GMR
gesteld. Eddy heeft de GMR al van antwoorden voorzien. Eddy is er nu om vragen te
beantwoorden.
Gemeente heeft zorgplicht voor huisvesting. Waarom zelf bekostigen?
Eerst kijken naar ruimte in de buurt. Anders besluiten >>> zelf bekostigen.
Noodlokaal is voor een periode van 10 tot 15 jaar.
Joris vraagt de MR om op papier te zetten waarom wij dit een goed idee vinden voor
de GMR.
Zie informatie >>> antwoord op de vragen +:
Integratie SLB is ook een belangrijk punt. Groepen kunnen ook hierom niet groter
worden.
Advies MR: unaniem voor.
Eddy vraagt de MR het advies formeel op schrift te stellen en naar de GMR te sturen.
Eddy heeft ook graag een kopie hiervan.
Verslag visitatie
Positief, in alle geledingen.
Resultaten zouden iets hoger moeten zijn. Wordt binnenkort heel goed naar gekeken
met iemand die de visitatie gedaan heeft. In het team ook al over gehad. Focus zou
iets meer op de middengroep en de beteren moeten liggen, zonder de minder goede
leerlingen tekort te doen.
Veiligheid: leerlingen hebben een enquête ingevuld over veiligheid. De enquête is
goed bekeken en wordt gebruikt als signaal om ervoor te zorgen dat kinderen zich
veilig (blijven) voelen op De Esdoorn.
Het verhaal achter de cijfers staat. Wat ermee te doen? Hoe uit te dragen? >>>
publiciteit? Een keer op de agenda!
Begroting + Meerjarig Investerings Plan (MIP)
Begroting:
Er worden geen bijzonderheden geconstateerd.
We zijn eigen risicodrager in geval van ziektevervanging. We mogen pas na twee
weken vervanging gaan declareren.
Investeringsplan:
Ziet er goed uit.

Werkverdelingsplan
Schuift door naar de volgende vergadering.
Vakantierooster
Vakanties liggen vast voor de kinderen. Weinig studiedagen.
Standpunt alcohol schenken
Schuift door naar de volgende vergadering.
AC en Pleinfeest commissie uitnodigen voor volgende vergadering.
BHV
Schuift door naar de volgende vergadering.
Rondvraag
Els: wijkplatform wil kijken naar verkeersveiligheid rondom school. Ouders en MR-lid
van Esdoorn en Sunte Werfert denken mee.
Elvira gaat namens De Esdoorn naar de bijeenkomst. In de volgende MRvergadering hierover meer.

Er gaat een brief mee over de problematiek van vervanging.
Sluiting
Ronald bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.
Groet, Fred

De volgende MR vergadering staat gepland op donderdag 4 april 2019.

