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1 Opening & Notulen
Nieuwe MR leden zijn aanwezig, 1 personeelslid VHB, 1 personeelslid JDG, zij is nog in
overleg met de directie of zij aansluit als lid van de MR vanwege alle andere normjaartaken
die zij al doet.
De directie is afwezig en heeft dit tijdig aangegeven aan de voorzitter.
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2 Werkdruk, Leraren tekort, Wissellocatie
Meerdere onderwerpen baren zorgen: werkdruk, leraren te kort en de
wissellocatie. Er blijkt communicatie van de directie naar ouders stroef te lopen,
ook wordt de volgorde van informatieverstrekking naar het team niet altijd als
prettig ervaren.
Werkdruk: wordt nog steeds als hoog ervaren door leerkrachten
Lerarentekort: MR vraagt zich af of de gekozen oplossingen / vervangingen
volgens de wet mag en welke alternatieve scenario’s er zijn en welke
problemen er nog op de loer liggen. MR wil de directie vragen wat zij kunnen
doen zodat iedereen samen optrekt om dit probleem te takkelen.
Wissellocatie: de MR vraagt zich af hoe groot de impact is van de wissellocatie
op het leerlingen aantal; er zijn namelijk meerdere ouders die beslissen om hun
kind op een andere school te plaatsen vanwege de wissellocatie.

3 Brengen en halen wissellocatie
De verhuizing naar de wissellocatie komt dichterbij. Er zijn nog veel ouders die
worstelen met het brengen en halen van kinderen omdat zij naar twee locaties
moeten. De afgelopen 2,5 jaar heeft de MR zich bezig gehouden met de
wissellocatie, echter heeft de MR en de school geen invloed op de keuze van de
wissellocatie, de gemeente beslist dit en de aangewezen locatie dient de school
ook aan te nemen. Helaas heeft de MR en de school, ondanks de uiting van de
voorkeur voor 1 locatie, niet kunnen voorkomen dat de er toch twee wissellocaties
gekomen zijn.
Omdat de wissellocaties verder liggen en sommige ouders naar 2 locaties moeten
gaat het hele team de klassen openstellen; een kwartier voor en kwartier na de
lessen, zodat ouders meer tijd hebben kinderen te brengen en te halen. De directie
is hiermee akkoord en juicht dit ook toe. Na de voorjaarsvakantie wordt het
geëvalueerd. Ellen en Stephanie zorgen voor een communicatie namens het hele
team in de lispeltuut van as vrijdag. De MR is blij met de oplossingsgerichtheid van
de leerkrachten en directie. Aandachtspunt is wel dat de school en leerkrachten
geen opvang worden, dat het alleen bedoeld is om de ouders tegemoet te komen in
het praktisch uitvoeren van het brengen en halen van de kinderen.
(inmiddels is de verhuizing uitgesteld tot een nader moment)

4 Ingezonden brief
Van 2 ouders groep 4A is een brief gestuurd. De leerkracht van groep 4A gaat weg,
vervanging wordt geregeld maar is moeizaam. De ouders zijn ontevreden over de
communicatie van de directie naar de ouders. De MR heeft de brief besproken en
begrijpt de onvrede en concludeert dat de volgorde van communiceren niet past bij
dit onderwerp. Aan de directie zal dan ook gevraagd worden dit in het vervolg beter
te doen.
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5 Vacatures MR
MR blijft opzoek naar leden in lerarengeleding. Karin gaat kijken of zij kan
aansluiten (inmiddels is zij aangesloten als lid bij MR).

6 Website school
Er zijn veel opmerkingen op de website. Voornaamste opmerkingen zijn; de website
is niet uitnodigend en niet gebruiksvriendelijk. Er ontbreken foto’s en de activiteiten
van de kinderen zijn ook niet zichtbaar. Nieuwbouw kan meer uitgelicht worden. In
de volgende vergadering dit overleggen met directie hoe de website aan te passen.

7 Update Nieuwbouw
Verdere updates zijn er niet. De vergunningen zijn nog niet verstrekt. MR verwacht
van directie snel antwoord op vragen die er zijn; zoals de planning en waarom is er
nog geen vergunning, daarnaast ziet de MR graag de verschillende scenario’s in
beeld als er toch bezwaar wordt gemaakt op de nieuwbouwplannen. MR verstuurd
een brief naar directie met vragen over de nieuwbouw en wissellocatie in de week
van 4 november.

8 Begroting OR JDG
De begroting ziet er goed uit. De enige opmerking is de post onvoorzien 2018-2019:
deze moet verwerkt zijn in de andere definitieve posten. De begroting van OR VHB
hebben we nog niet ontvangen.

9 Update Fietsenstalling VHB
Er zou een MSI bericht gestuurd worden ten aanzien van de fietsparkeerdruk en het
gebruik van de fietsenstalling. Dit bericht moet nog gedaan worden.

10 Rondvraag
-

Is een ouderavond met onderwerp leraren tekort een idee?
Leerlingenraad is van start gegaan: vorig jaar is dit in MR besproken en MR
heeft aangegeven deze raad nog niet te starten vanwege de werkdruk. Nu is
deze toch opgezet, graag toelichting van directie in volgende vergadering.
Werkdrukgroep: welke acties hebben voor werkdrukverlaging gezorgd?
Kleutergebouw heeft 2 dagen zonder verwarming gezeten. Vorige keer is dit ook
besproken en heeft MR directie gevraagd voor vervangende kachels te zorgen.
MR gaat dit nogmaals aan directie voorleggen.
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