Notulen MR vergadering 11 November 2019 14:30 uur
Hilje heet ons allen en Tjitske namens OR welkom.
1. Ingekomen stukken
 Verzoek OR goedkeuring ouderlijke bijdrage: goedgekeurd.
 Brief n.a.v. staking nog graag ter tafel.
 Geen nieuwe recente GMR notulen beschikbaar: we hebben wel de naam van de nieuwe
contactpersoon Nyncke van der Steeg (AA).
2. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd, op de website (Herma > Tiny).
3. Jaarplan 2019-2020 met aanpassingen: goedgekeurd, internet is wellicht sinds de herfstvakantie
wat verbeterd.
4. Schooljaarverslag 2018-2019: Stel dat het fusieproces wat langer duurt, dan blijven er volgend
schooljaar 4 groepen. Opmerking n.a.v. p.10: Meerjarenbegroting is niet door de MR gezien, maar
dat staat er wel – past Herma aan. Tiny geeft aan dat er natuurlijk ook enorm van de
meerjarenbegroting afgeweken is. Tiny geeft ook aan dat het fijn is dat het team haar
verantwoordelijkheden goed en makkelijk oppakt – ieder vanuit haar kennis en kunde, ook nu zij er
een dag minder is.
5. Stand van zaken en implementatie Vreedzame school: We zijn tot de vreedzame school gekomen,
doordat zowel Tiny als Herma op andere scholen daar goede ervaringen mee hebben. Daarnaast
heeft onze buurschool deze methode ook. Het wordt nu ingevoerd d.m.v. de lessen die door de
leerkrachten gegeven en tussentijds geëvalueerd worden. Zo leren we allen de vreedzame schooltaal
spreken en wordt het eigen gemaakt. Er hoort nog wel een pestprotocol naast te bestaan. Herma gaat
daar ook met Monique (IB Unia) eens naar kijken.
De brief n.a.v. de staking gaan we als MR niet versturen, maar het niet gesteund voelen en het
ontbreken van eensgezindheid willen we wel overbrengen naar de directeur bestuurder. De goede
weg zal via de GMR zijn.
6. Stand van zaken fusietraject/onderzoek; Hâns benoemt dat de communicatie van/met Paulien
door Andrea en hem niet echt helder / duidelijk genoeg ervaren worden, besluiten worden niet
vastgelegd, er zijn geen notulen... Paulien werkt echter bewust meer open. De werkgroep identiteit
verloopt voortvarend, werkgroep onderwijs moet nog starten, werkgroep organisatie moet ook nog
starten – Hâns heeft nog geen datum gehoord. Loopt 1 februari (tijdpad) nu geen gevaar?
7. Wat nog ter tafel komt: niets
8. Rondvraag: geen vragen.

