Notulen MR-vergadering
Maandag 01-04-2019
Aanwezig:
•
•

Oudergeleding: Marleen Klaver en Menno Visser
Personeelsgeleding: Marko van Koningsveld en Peter Spekschoor

Afwezig: Nanneke Pol

1. Opening: 19.30 uur door Marleen
2. Concept schoolplan:
Marleen en Menno hebben vragen en opmerkingen t.a.v. het concept. Deels worden deze
besproken; ze worden meegenomen bij het herschrijven en afronden van het plan. Het format is
aangereikt door de stichting en binnen dit format dient de inhoud verwerkt te worden. Menno
geeft aan, dat hij het concept lastig te lezen vindt voor een buitenstaander. Een helder overzicht
per onderdeel (met wat van belang is, waar we staan, wat de verwachtingen zijn en welke acties
en activiteiten daarvoor nodig zijn) wordt gemist.
Doelgroep van het schoolplan: het team; het bestuur en de inspectie. Ouders hebben inzage.
Na afronding schoolplan zal het besproken worden binnen de MR. Het zal vnl. taaltechnisch
bekeken worden en t.a.v. de opbouw. Deze op- en aanmerkingen kunnen dan meegenomen
worden in de definitieve afronding van het plan.
3. Mededelingen:
Directie: geen, Marko geeft toelichting op enkele overige agendapunten

-

-

-

GMR:
Menno neemt kort de besproken items door:
Notulen GMR komen in Share point te staan; verkorte notities worden meteen uitgedaan.
Rooster van aftreden is besproken
Er is wat verwarring geweest over het feit dat de Bierstraatschool en de Windroos dezelfde
school betreft. Dit in het kader van de berichtgeving t.a.v. de sluiting van deze school.
De mate van samenwerking binnen de verschillende conglomeraten binnen de stichting
loopt uiteen. Samenwerking op het gebied van ICT is grotendeels overal gerealiseerd. Voor
het welslagen van een goed functionerende conglomeraat is een proactieve houding van de
directies van groot belang.
T.a.v. de privacywetgeving en het document dat hiervoor ter instemming ondertekend
diende te worden, hadden werknemers vooraf geïnformeerd dienen te worden. Menno wil
Nanneke hier naar vragen.
ICT- beleid voor de stichting is geschreven. De hardware komt voor rekening van de stichting
en de software voor de scholen/ conglomeraten zelf.

4. Formatie:
Marko: begrotingsvoorstel is ingediend bij het bestuur. Bij akkoord kunnen de mensen op de
plekken worden gezet. Door de groei van het aantal leerlingen komt er meer geld en wellicht ook
meer ruimte beschikbaar. Dit betekent, dat FTE’s kunnen worden vrijgemaakt voor: het behoud
van enkelvoudige klassen, een teamcoördinator, een ICT-er, een praktijkklas, een verrijkingsklas
en een onderwijsassistent.

De groei is nu voornamelijk van onderaf en minder via zij-instroom.
Ondanks de groei in het leerlingaantal leek de financiële situatie van de school toch negatief uit
te vallen. Na een herziening volgde hierop een correctie en is de financiële situatie van de
Zonnewijzer nu gezond te noemen. In een volgende MR-vergadering komen we hier nog op
terug.
5. Jaarplanning:
Marko laat de jaarplanning van de MR zien en licht deze kort toe. Huidige oudergeleding van de
MR zal met vorige oudergeleding op 17 april a.s. om tafel voor alsnog een warme overdracht.
6. Huisvesting locatie Zuid:
Na een eerste gesprek met bestuurder Quo Vadis en bestuurder OPOD met een mediator zal er
een tweede gesprek gepland worden. Hierin zullen naar verhoopt concrete afspraken gemaakt
worden t.a.v. ingebruikname nieuwe ruimtes. Actie omtrent dit punt is bij het
kennismakingsgesprek tussen de beide oudergeledingen van de scholen niet gewenst.
Marleen geeft aan dat een flink aantal ouders van groep 6 zijn zorgen heeft geuit t.a.v. de
mogelijkheid van verhuizing van de huidige groep 6 naar locatie Zuid. Hoe wordt de hulp aan
deze groep, met relatief een hoge mate van zorg, gegarandeerd? Is er voldoende ruimte om
kinderen in kleine groepjes te begeleiden zoals dat dit schooljaar is gebeurd? Hoe staat het met
de sociale veiligheid van die 8 leerlingen die de overstap hebben gemaakt van het Slingerbos
naar de Zonnewijzer? Zijn er andere opties mogelijk t.a.v. de groepen die op Zuid komen te
zitten? Marleen wil hierover met Nanneke in gesprek.
7. Toegang schoolplein:
In de aanzet tot het besluit om kinderen de toegang tot het schoolplein te ontzeggen t.g.v. de
BSO-leerlingen heeft Marleen de communicatie hierover met de MR gemist. Zij heeft een 15-tal
reacties van ouders ontvangen die zich negatief uitlieten over dit besluit. Ook tussen ouders
onderling wordt er veel gesproken. Marleen had vooraf graag een bijeenkomst gepland gezien,
waarin mogelijkheden besproken hadden kunnen worden. Marleen en Menno willen met
Nanneke hierover in gesprek. Marko geeft aan, dat er ook positieve reacties zijn geweest.
8. Klassenlijsten;
Marleen krijgt signalen binnen, dat ouders behoefte hebben aan een klassenlijst. Dit om
onderling meer met elkaar in contact te kunnen komen. N.a.v. de privacyregeling is besloten om
de klassenlijst niet meer uit te doen. In het team zal besproken worden of er alsnog een
klassenlijst meegegeven kan worden na toestemming van ouders.
9. Rondvraag: géén
10. Sluiting: 21.15 uur
Acties/ afspraken
Navraag t.a.v. informatie privacywetgeving bij
Nanneke
Overleg met Nanneke t.a.v. zorgen groep 6
ouders t.a.v. mogelijke verhuizing naar locatie
Zuid
Navraag t.a.v. besluitvorming toegang
schoolplein met Nanneke

Menno
Marleen

Marleen en Menno

Klassenlijst bespreken
Agendapunt financiële situatie Zonnewijzer
agenderen
(MR vergadering 03-06-2019)

Marko
Marleen

