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Notulen MR-vergadering Geuzenschip 09 maart 2020
Aanwezig:
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Directie:

Jeroen de Grave (vz), Martijn van Loenen, Henriëtte Vrijma (notulist)
Wanda Noordanus, Anneke Beukelman, Karen de Gans
Caroline Stenneken

1.
Opening, vaststellen agenda en notulist
De vergadering wordt geopend door de Voorzitter en een ieder wordt welkom geheten.
2.
Vaststellen notulen laatste MR vergadering
De notulen van de afgelopen MR GS vergadering zijn officieel vastgesteld en worden gepubliceerd op de
website van CBS Geuzenschip.
3.
•

•

Status actiepunten n.a.v. vorige vergadering(en)
Stand van zaken pluswerk/aandachtskinderen/ onderwijsassistenten (actie Directie)
o De MR wacht op een formele reactie van de Directie. (10-02)
o Een overzicht/structuur van hoe de onderwijsassistentes worden ingezet per groep
en/of per aandachtsgebied is er. Er is inmiddels voldoende capaciteit. Door uitval van
leerkrachten en daardoor het inzetten van onderwijsassistenten voor de klas kan niet
altijd de volledige aandacht naar de individuele behoefte van kinderen ingezet worden.
Het groepsbelang, gaat dan voor individueel belang. Indien er nog vragen/zorgenzijn bij
ouders kunnen deze doorverwezen worden naar de leerkracht van de betreffende
groep. Actiepunt afgerond. (09-03)
Huisvesting: Henk de Kock maakt afspraak met afgevaardigde MR GS en MR ME (actie Directie)
o Henk heeft aangegeven dat er 2 semipermanente lokalen aangevraagd zijn bij
gemeente. Hierover is ook reeds gecommuniceerd in de krant en de nieuwsbrief. De
uitdrukkelijke wens van de MR GS is dat de lokalen niet geplaatst worden op het
schoolplein van het Geuzenschip. Martijn van Loenen neemt vanuit de MR zitting in de
Werkgroep Huisvesting en zal de MR vanuit die rol op de hoogte houden omtrent de
ontwikkelingen van huisvesting.
o Een vertegenwoordiger van Anculus heeft geconstateerd dat er geen ruimte is op het
Geuzenschip schoolplein voor 2 semipermanente lokalen. De beste locatie voor de 2
semipermanente lokalen is de binnentuin. Deze optie wordt nog verder vormgegeven,
zodat deze per augustus gerealiseerd kan worden. Voor een eventuele nieuwe ‘groene
plek’ voor kinderen wordt door het ‘tuinteam’ al gekeken naar mogelijkheden op het
plein van Meester Eeuwout. De MR is erg blij met deze ontwikkelingen en is blij dat het
schoolplein van het Geuzenschip behouden wordt. Voor de toekomstige permanente
lokalen zal een architect onderzoeken of de zolder van het Geuzenschip geschikt is of
gemaakt kan worden.

•

•

•

•
•

Ouderraadpleging: De MR zal zich hier nog meer in verdiepen en met een voorstel komen.
Tevens zal de MR de samenwerking met de MR van Meester Eeuwout opzoeken en kijken of er
wellicht samen opgetrokken kan worden. (actie MR)
o Aandachtspunt is dat de wijziging van schooltijden (bijv. vrijdagmiddag onderbouw GS)
ook benoemd moet worden in de ouderraadpleging. Verder blijft dit punt open staan.
(10-02)
o Er wordt toch serieus gekeken of er in het nieuwe schooljaar met een continurooster
gestart kan worden. Een mogelijkheid zou het ‘5 gelijke dagen model’ zijn. Dit wordt
momenteel met het team besproken. Zodra deze het zien zitten en het verder willen
onderzoeken, wordt dit formeel voorgelegd aan de MR. De MR geeft aan dat de timing
m.b.t. een ouderraadpleging voor een continurooster goed bekeken moet worden,
omdat dit los staat van de fusie. (09-03)
Directie heeft aangegeven dat de Leerlingenraad opnieuw leven ingeblazen zal worden. (actie
Directie)
o De MR is benieuwd naar de status. (10-02)
o De leerlingenraad is actief bezig. Actiepunt afgerond. (09-03)
Checken bij werkgroep identiteit waarom enquête (HVO/GVO/etc) alleen naar de groepen 4 t/m
7 is uitgezet (actie MR)
o Inmiddels is besloten de groepen 1 t/m 3 ook de enquête te laten invullen. Actiepunt
afgerond. (09-03)
Lodenwaterleidingen aanwezig op school en status? (actie Directie)
o Een onderzoek naar lood in de leidingen is aangevraagd. (09-03)
Letters boven ingang huidige staat en reparatie? (actie Directie)
o Dit wordt nog verder onderzocht. (09-03)

4.
Mededelingen vanuit de Directie
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) welke recent is uitgevoerd op het Geuzenschip wordt
uitgedeeld. De vraag is deze door te nemen en deze de volgende vergadering te agenderen voor het
beantwoorden van vragen. (actie MR)
5.
Status FER en tijdspad
Er is een nieuwe planning opgesteld m.b.t. het opleveren van de FER, voorlichtingsavond,
ouderraadpleging etc. Het tijdspad is nog steeds een uitdaging, maar met een ieders positieve inzet wel
haalbaar. De projectgroep heeft de planning akkoord bevonden en bewaakt het proces en het tijdspad.
Alle werkgroepen zijn druk aan de slag om alle informatie op tijd op te leveren en er wordt meer ruimte
gegeven aan de teams en ouders voor het geven van input op de uiteindelijke FER.
Omdat de planning zo strak is, aan ieder MR lid het verzoek dat op het moment dat het nodig is, tijd vrij
gemaakt wordt om de stukken te lezen en feedback te geven.
Anneke is, i.v.m. de afwezigheid van Natascha, bij de projectgroep aangeschoven. De vraag is dit te
rouleren onder de personeelsgeleding omdat het best tijdsintensief is naast alle andere
werkzaamheden. Hiervoor zijn reeds afspraken gemaakt.
6.
Schoolplan 2019/2023 Geuzenschip
Er zijn ten opzichte van het vorige plan een aantal kleine wijzigingen gemaakt, maar niets rigoureus. Op
het moment dat er gefuseerd wordt, wordt er een nieuw ambitieus plan opgesteld voor de komende
jaren. Het plan is alvast naar de Inspectie gestuurd i.v.m. de deadline die daarvoor geldt.
De MR kan zich vinden in het globale plan en heeft i.v.m. de mogelijke fusie niet naar alle details
gekeken. Zodra de fusie wel of niet doorgaat zal er inhoudelijk naar het plan gekeken worden wat dan
opgeleverd wordt. De MR zet wel formeel hun handtekening onder het aangeleverde plan.
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6.
Jaarplan 2019/2020 Geuzenschip
Ook hier geldt dat er inhoudelijk geen ‘rare’ dingen in staan. De MR heeft verder geen commentaar op
het plan.
7.
Begroting 2020
Het aantal genoemde leerlingen is niet correct, de rest van de getallen zouden wel moeten kloppen.
Exploitatie resultaat 2020 gaat mee in de volledige stichtingsbegroting, hiermee kunnen geen
additionele middelen worden ingezet. Wat betekent dit? Er is weinig geïnvesteerd op het Geuzenschip
afgelopen jaren, daarom blijft er onder aan de streep best wat geld over. Dit geldt kan niet onbeperkt
opgepot worden per school. Indien nodig kan er wel meubilair, chromebooks etc. aangeschaft worden.
Ook voor de begroting geldt dat deze aangepast wordt zodra de fusie wel of niet doorgaat.
8.
Plannen volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 30 maart 2020 (19.30 – 21.00)
9.
•

•

•
•

Rondvraag en afsluiting.
Wat is het beleid m.b.t. het Coronavirus? De school volgt het RIVM beleid. Dit wordt verder
gecoördineerd door het hoofdkantoor. Er is ook een contactpersoon van de GGD beschikbaar.
Deze gaf aan dat de besmetting van kind op kind erg gering is. Inmiddels is de maatregel
landelijk afgesproken geen handen meer te schudden.
Er is een vraag bij de MR binnengekomen m.b.t. de zeepvoorziening in de toiletten. Deze schijnt
niet altijd voldoende aanwezig te zijn op bepaalde toiletten. Hier wordt vanuit school
momenteel erg veel aandacht aan besteed, mocht dit alsnog niet voldoende zijn, kunnen vragen
hierover gesteld worden aan Mareike Pietjouw – locatie manager.
Is er een beleid vanuit de MR m.b.t. attenties voor verzuimende leerkrachten? Afgesproken
wordt dat we vanuit de MR een attentie verzorgen indien een leerkracht langer dan een maand
afwezig is.
Er wordt gekeken naar een flyer waarin wordt toegelicht wie de MR is en wat deze doet voor de
leerlingen, ouders en school. Deze kan dan worden opgehangen in school.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn/haar positieve bijdrage en sluit de vergadering keurig op
tijd.
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