Notulen Mr vergadering 14 februari 2019
aanwezig: Ilona, Jeroen, Geeske, Catrien, Jaap Rosema, Corjan en
Marian
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1. Opening.
Catrien opent de vergadering als technisch voorzitter.
Jeroen (voorheen voorzitter MR) heeft in januari
aangegeven dat zijn bijdrage als MR lid niet langer te
combineren is met zijn werk en cursus.
2. Agenda.
Onder punt 9 wordt evaluatie groep 4,5 toegevoegd.
3. Notulen vorige vergadering 06-12-2019
De notulen worden goedgekeurd.
4. Voorstel nieuwe schoolleider
Jaap geeft een toelichting op de procedure en
benoeming van de voorgedragen nieuwe schoolleider.
Na de pauze komt de MR met een advies.
5. Voorstel verlenging Schoolplan 2015-2019
Jaap vraagt om instemming van de MR om het
schoolplan 2015-2019 met een jaar te verlengen.
De nieuwe schoolleider heeft dan ook een rol in het
nieuwe plan.
Het voorstel is om het een jaar te verlengen en daarna
een 3 jarenplan te maken.
6. Begroting 2018 en 2019
Corjan vraagt de Mr om een advies uit te brengen t.a.v.
de begroting. Catrien heeft vragen waar Corjan navraag
naar gaat doen. O.a.:
* scholing ( schuift dit bedrag door wanneer je dit niet op
maakt en waar blijft dit geld dan?)
* afschrijving
* schoonmaak- nieuw contract
* instellingslasten
* exploitatiesaldo .
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7. Investeringsfonds
Corjan informeert de MR hoe en waar er de komende
tijd in geïnvesteerd wordt op de 9 Wieken.
De speerpunten zijn:
o een nieuwe methode voor begrijpend lezen en
sova, ( aansluitend op Zien),
o touchscreens, touchscreen op tafel groep 1en 2
o meubilair (met nieuwe schoolleider)
In de voorjaarsvakantie wordt begonnen met de
vervanging van het plafond, een nieuwe luchtinstallatie
en schilderwerk in 2 lokalen. In de meivakantie worden
de andere lokalen aangepakt.
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8. Uitslag andere schooltijden
Corjan geeft aan wat de uitslag van de enquête t.a.v. de
andere schooltijden is geworden.
.
Er hebben 100 ouderparen incl. 17 van de taalklas,
netto 83 ouderparen -13 oudsten zonder broertjes en
zusjes in groep 8
netto 70 formulieren weggedaan, 57 respons = 82 %
44 voor nieuwe schooltijden en 13 tegen
77% voor 23 % tegen.
Conclusie: de meerderheid van de ouders heeft voor
invoering van het 5 gelijke dagen model gestemd.
Over 3 jaar (maar ook tussendoor) evalueren en evt.
opnieuw aanpassingen doen.
De leerkrachten hebben recht op 30 min. pauze, zonder
kinderen.
Corjan vraagt de p-Mr om instemming t.a.v. de nieuwe
schooltijden
9. Evaluatie groep 4-5
We bespreken de huidige situatie in groep 4-5.
Er wordt de oudergeleding op het hart gedrukt, ouders
die vragen en/of opmerkingen hebben, vooral door te
verwijzen naar Corjan voor een gesprek, zodat hij op de
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hoogte is wat ouders bezighoudt.
Pauze ( mr gaat verder met de vergadering na de pauze)
10. Ingekomen post: brief van een ouder
We sturen de mail door naar Jaap en Corjan, omdat het
vragen zijn voor het "management".
Ilona schrijft een reactie van de MR naar deze ouder.
11. Verkiezingen Mr
Ilona en Jeroen schrijven een stukje voor de Nieuwswiek
extra in verband met de MR verkiezingen.
week 9. Nieuwwiek extra sturen
week 15 8 t/m 12 april zijn de verkiezingen.
vrijdag 12 april worden de stemmen geteld.( ilona en
marian)
12. Stemmen nieuwe schoolleider
De MR geeft een positief advies om Siebrig Bisschop per
1 mei te benoemen als schoolleider voor obs de 9
Wieken.
Stemmen uitstel schoolplan
De MR is positief, maar geeft advies dit mee te nemen bij
de overdracht van Corjan en de nieuwe schoolleider.
Zodat er een doorgaande lijn bewaard blijft.
13. Stemmen begroting
De MR kan hier nu nog geen advies op geven. We
wachten de antwoorden van Corjan af.
14.Stemmen andere schooltijden
De oudergeleding stemt in, maar de pmr wil graag
inzichtelijk krijgen hoe de leerkracht 30 minuten pauze
krijgt in de praktijk. Wanneer de leerkracht pleinwacht
heeft of fruit eet met de kleuters dan is er geen sprake
van een pauze en kan deze dus niet worden opgesplitst in
2x een kwartier.
rondvraag
Sluiting
Volgende vergadering op 2 april

