
Notulen Agenda MR vergadering 9 Wieken maandag 23 sept. 2019 

Aanwezig: Richard, Rachael, Saar, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian 

1.  Opening.(formele installatie nieuwe MR- leden)    
Richard is na onderling overleg benoemd tot voorzitter. 
Hij heet ook Evelyn (leerkracht)welkom als nieuw lid van de MR. 

2. Agenda vaststellen 

Op verzoek van Siebrig is eerder al het punt schoolgids toegevoegd. 

In verband met de vele agendapunten besluiten we een gedeelte 

ervan door te schuiven naar de volgende vergadering. 

Dan bespreken we ook het huishoudelijk reglement , net als 

website beheer ( voorstel agenda en notulen  tegelijk op de website 

plaatsen) 

 We spreken af om bij het mailverkeer het onderwerp aan te passen, 
zodat zaken gemakkelijker terug te vinden zijn. 

3. Notulen MR vergadering 27-06-2019 
De notulen worden goedgekeurd. Marian vraagt Ellis om deze op 
de website te plaatsen. Deze was overigens up to date (laatste van 
mei 2019) 

      4. concept schooljaarverslag 2018-2019 
           Naar aanleiding van het doornemen van het jaarverslag  past Siebrig  

     het schooljaarverslag 2018-2019 aan. 

              NB  *Uitzoeken wat /wel niet ondertekend moet worden.     

      5.concept schoolplan  2019-2020  
      De voorzitter ondertekent namens de MR het voorstel om het  
      schoolplan  2016-2019 te verlengen en het komende jaar te gebruiken  
      om een nieuw schoolplan te schrijven met het grotendeels nieuw     
      team en een nieuwe locatieleider. Dit was reeds eerder besproken in  
      MR voor de zomervakantie. 

 6.concept schoolgids 2019 – 2020 
        We bespreken de schoolgids. 

  Siebrig informeert naar o.a: 

 een andere manier om te laten zien hoeveel uren aan de vakken 
worden besteed. 
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 VVE hoe moet dit worden weergegeven. 

 Rol Mr uitgebreider toelichten  
        Siebrig past het aan en stuurt het via de mail naar alle MR leden.    

7. afscheid 3 juffen. 
    De oudergeleding van de MR heeft een vraag hoe het kan dat de 3   
    leerkrachten die met pensioen zijn gegaan een zeer bescheiden     
    afscheid hebben gehad. Geeske licht toe dat dit met geld te maken      
    had.  De 3 leerkrachten wilden niet dat het afscheid betaald zou  
    worden uit een budget wat voor de kinderen bestemd is. Ze     
    hadden graag gezien dat er vanuit Lauwers en Eems een gebaar   
    gemaakt werd. Zij hebben er uiteindelijk zelf voor gekozen het op deze  
    manier te doen. Geeske kaart aan bij Jaap of hij het punt begroting  
    afscheid leerkrachten mee wil nemen in het directieoverleg. Siebrig en   
    Evelyn zijn ook op de hoogte wanneer dit in de GMR aan de orde komt. 

8. planning MR cursus 
    Hierover is nog niets bekend.  
9. GMR lid. 
     Siebrig en Evelyn gaan om de beurt naar de GMR vergaderingen.  

10. Zichtbaar zijn als MR  
      We bespreken hoe we de zichtbaarheid van de MR kunnen vergroten. 

      Met een foto van de oudergeleding op de website , in de nieuwswiek  

      van oktober. 

      Nieuw mailadres:  MR9wieken@lauwerseneems.nl 

Rondvraag 
   *Hoe bevalt het nieuwe schoolrooster/ overblijf. 
     Het is even wennen, maar verloopt, op eerst wat organisatorische     
     kleinigheden na, goed.  
   * Aanvangstijden – waarom hiervoor gekozen. 
      Omdat dit het meest duidelijk en overzichtelijk is. 
      De tijd 8.25 uur heeft te maken met het aantal uren dat de kinderen     
      per jaar moeten maken. Omdat de lessen ook echt om 8.25 moeten  
      beginnen gaat de bel om 8.20 uur. Alle leerkrachten zijn om 8.15 uur in  
      de klas.    
      Leerlingen die graag nog buiten blijven kunnen dit doen tot 8.20 uur 
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