Notulen MR-vergadering 25 januari 2017
Aanvang: 18.30 uur
Aanwezig: Mark Timmermans, Tom van Zantwijk, Liesbeth Postma (MR-leden)
Georgette Poppelier (directeur), Jeroen Rozendaal (ouder, toehoorder).

1. Welkom, speciaal aan Wietske van der Zwaag en Lobke Angenent.
Helaas zijn zij beiden ziek.
Als toehoorder Jeroen Rozendaal.
2. Vaststellen agenda.

3. Notulen vorige vergadering (14-11-2016).
Worden vastgesteld en gaan naar de website.

4. Begroting 2017, toelichting door Georgette.
Gaat door naar de volgende vergadering. Georgette stuurt per mail de antwoorden
op de gestelde vragen.

5. Ingekomen stukken.
Er zijn 2 brieven binnengekomen van ouders die hun zorgen uitspreken over
mogelijke uitvoering van het 5-gelijke dagen model.

6. Heroverweging schooltijden: de ouderraadpleging.
- Wat wordt de opzet?
- Hoe gaan we om met de uitkomst?
Terugkijkend naar de informatieavond van 12 januari jl.: Het was een goede en duidelijke
informatieavond. Er is in ieder geval discussie ontstaan. Er waren veel ouders en er was een
hoge betrokkenheid.
Een knelpunt bij invoering van het 5-gelijke dagen model is dat op een kleine school de
surveillance in de pauze moeilijk te organiseren is.
Er is geen voorgenomen besluit vanuit de school: school heeft geen voorstel gedaan waar de
ouders iets van kunnen vinden.
Als we voor zouden stellen om niet te wijzigen hebben ouders altijd het recht om het
initiatief te nemen om een verandering voor te stellen.
De meerderheid van het team heeft er een voorkeur voor om het te houden zoals het is.
Op de infoavond is de indruk gewekt dat de ouders mogen stemmen. Dat is niet zo, de
ouders worden geraadpleegd, er wordt om hun mening gevraagd. De MR formeert daarover
een advies en gaat daarmee naar de directie.

Hoe organiseert de MR de ouderraadpleging?
De MR gaat raadplegen middels een enquête, verzamelen, afwegen. De MR stemt in met
een voorstel. Dat voorstel is er nu niet.
De MR gaat de enquête uitzetten, de ouders raadplegen en een advies uitbrengen aan de
directie.
Een punt van discussie is aan wie de enquête wordt uitgereikt: aan alle ouders, voogden en
verzorgers of per gezin 1 enquêteformulier? Hoe is het bedoeld in de wet?
Groep 8-ouders niet meenemen? Ouders die hun kind hebben ingeschreven (=toekomstige
ouders) wel?
De MR (Liesbeth) gaat juridische ondersteuning opbellen om de vraag voor te leggen wat in
deze verplicht wordt door de wet.
Enquête anoniem invullen?
Ja, ook niet vragen naar de klas waar het jongste kind zit.
Mark doet een voorzet voor een enquête.

Bij welke respons is de uitslag beslissend?
Dit leggen we niet vast in percentages.
Als er een geringe meerderheid voor 1 model is, gaat de MR in gesprek over de verdere
voors en tegens die voor school/team belangrijk zijn. Het zou dan kunnen dat de MR toch
anders adviseert aan de directie.

7. Rondvraag en sluiting.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. Sluiting om 20.50 uur.

Volgende vergadering op 7 maart 2017.

Planning MR-vergaderingen:
dinsdag 7 maart 2017
dinsdag 18 april 2017
dinsdag 16 mei 2017 (overlegvergadering met Georgette)
dinsdag 4 juli 2017 (overlegvergadering met Georgette) + afsluitende borrel

