CBS
Geuzenschip

Notulen MR-vergadering Geuzenschip 10 februari 2020
Aanwezig:
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Directie:

Jeroen de Grave, Martijn van Loenen, Henriëtte Vrijma
Wanda Noordanus, Anneke Beukelman, Karen de Gans
Caroline Stenneken (afwezig met kennisgeving)

1.
Opening, vaststellen agenda en notulist
De vergadering wordt geopend door de Voorzitter, aan de agenda worden bij de rondvraag nog de
volgende punten toegevoegd: ‘Lodenwaterleidingen aanwezig’ en ‘Letters boven ingang huidige
staat/reparatie’.
De notulist is Henriette.
Caroline is niet aanwezig. Zij is herstellende van een operatie.
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)
Schoolplan- / gids is in concept gereed, wordt met nieuwe directrice opgepakt. (actie Directie)
o De nieuwe directie pakt dit op, volgende vergadering agenderen. (30-9)
o Actiepunt staat nog open. (28-10)
o Actiepunt blijft open staan. Er is door de Directie uitstel voor het schoolplan/gids
aangevraagd bij de inspectie. Dit is door hen gehonoreerd. De verwachting is dat er een
verkorte versie wordt opgesteld met het oog op de voorgenomen
samenwerkingsschool. Begin januari kan de MR het plan verwachten. (02-12)
o Staat op de agenda, actiepunt vervalt (10-02)
Begroting wordt binnenkort samengesteld voor het komende (kalender)jaar. (actie Directie)
o Deze volgt in november en loopt van 1 januari tot 1 januari. Tegen die tijd agenderen.
(30-9)
o Een beknopte begroting is gereed. Het is nu lastig om een volledige begroting op te
stellen gezien de voorgenomen samenwerkingsschool. De MR ontvangt de begroting
z.s.m. van de Directie. (02-12)
o Staat op de agenda, actiepunt vervalt (10-02)
Reactie vanuit MR op voorstel lesstof instroomgroep en verdelen nieuwe kleuters (actie MR)
o De MR heeft aangegeven met beide punten akkoord te zijn. Actiepunt vervalt.
Stand van zaken pluswerk/aandachtskinderen/ onderwijsassistenten (actie Directie)
o De MR wacht op een formele reactie van de Directie. (10-02)
De MR zal hun reactie m.b.t. visie/missie delen met de werkgroep Identiteit, zodat zij dit mee
kunnen nemen in hun proces. (actie MR)
o De MR heeft hun reactie per mail aan de werkgroep gestuurd (Esther Vermaat).
Actiepunt vervalt.

•

•

•

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.
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)
Directie heeft aangegeven dat de Leerlingenraad opnieuw leven ingeblazen zal worden. (actie
Directie)
o De MR is benieuwd naar de status. (10-02)

4.
Terugkoppeling studiedag 6 februari
Anneke geeft een toelichting op de studiedag welke is gehouden voor beide scholen op 6 februari jl.
Onderwerpen die op deze dag o.a. aan de orde zijn geweest:
• Henk de Kock en Ingrid Doesburg hebben in de ochtend het proces rondom de FER toegelicht.
Besproken is wat de status is en hoe nu verder te gaan met dit proces. Er heerste een goede en
open sfeer tijdens dit overleg en er is een positieve vibe binnen de teams. Als aandachtspunt is
benoemd dat het goed is de ouders (nog) meer mee te nemen in het proces. Er zijn hiervoor een
aantal ideeën geopperd, bijvoorbeeld om een extra ouderinformatieavond te organiseren, naast
de info in de nieuwsbrieven en koffieochtenden, zodat teruggegeven kan worden wat er met de
input van de 2 al gehouden ouderavonden is gedaan. De intentie binnen de teams is nog steeds
goed en zij zijn de beste ambassadeurs voor de ouders om eventuele ‘angsten’ voor een fusie
weg te nemen. De teams hebben er vertrouwen in en dit stralen zij ook uit.
• Daarnaast zijn nog een aantal onderwijsinhoudelijke onderwerpen behandeld en hebben beide
teams hier samen aan gewerkt.
3.
Status FER en tijdspad
Er is wat oponthoud ontstaan in de planning van de FER. De Projectgroep en MR zijn in afwachting van
een aangepaste planning en FER om te beoordelen.
• Input WG Onderwijs
o Er is een inventarisatie gedaan van de verschillende onderwijsmethodes op beide
scholen per vak en er ligt een concept voorstel voor onderwijsmethodes welke op het
moment dat de samenwerking een feit zal worden toegepast kunnen worden. Er zullen
wat methodes van de Meester Eeuwout schoolbreed ingezet worden en ook een aantal
van het Geuzenschip. En er zullen een aantal nieuwe methodes ingezet worden. Hierin
zijn goed overwogen keuzes gemaakt door de werkgroep. Het is niet een tot in detail
uitgewerkt plan, maar dat kan ook niet omdat nog niet voor alle vakken nieuwe
lesmethodes ingevoerd zullen worden. Deze zullen verder vorm gegeven worden op het
moment dat de samenwerking een feit is. De inventarisatie wordt uiteraard besproken
met de teams.
• Input WG Identiteit
o Er zijn een aantal stukken ontvangen vanuit de WG Identiteit. Hier is nog geen
inhoudelijk reactie op gegeven door de MR. Tevens is er vandaag een enquête
uitgestuurd aan de ouders van groep 4 t/m 7 met als onderwerp de keuze tussen HVO,
GVO, verschillende geloven of niets. De MR betreurt het dat deze enquête niet is
uitgestuurd naar alle ouders en is benieuwd naar de reden hier van. Martijn checkt dit
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bij Marten (Ouder in werkgroep Identiteit) en Anneke checkt dit bij Mareike Pietjouw
(voorzitter werkgroep Identiteit). (actie MR)
4.
Jaarplan 2019/2020 Geuzenschip
De MR heeft van de Directie het jaarplan 2019/2020 ontvangen. Door afwezigheid van de Directie en de
vragen die binnen de MR leven, zal dit punt doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.
(actie MR)
5.
Schoolplan 2019/2023 Geuzenschip
De MR heeft van de Directie het Beleidsplan 2019/2023 ontvangen ter instemming. Door afwezigheid
van de Directie en de vragen die binnen de MR leven, zal dit punt doorgeschoven worden naar de
volgende vergadering. (actie MR)
6.
Begroting 2020
De MR heeft van de Directie de begroting voor het Geuzenschip 2020 ontvangen. Door afwezigheid van
de Directie en de vragen die binnen de MR leven, zal dit punt doorgeschoven worden naar de volgende
vergadering. Al wel wordt als opmerking doorgegeven dat het leerlingaantal wat momenteel wordt
benoemd in de begroting niet juist is. (actie MR)
7.
Plannen volgende vergadering
Er staat een gezamenlijke vergadering met de MR Meester Eeuwout gepland op maandag 2 maart a.s.
De vraag is of deze moet blijven staan of verzet moet worden, afhankelijk van de te ontvangen planning
rondom de FER. Mocht de gezamenlijke vergadering niet doorgaan, zal 2 maart blijven staan als
vergaderdata voor de MR GS.
8.
•
•

Rondvraag en afsluiting.
Lodenwaterleidingen aanwezig
Zijn deze aanwezig in de school? En zo ja, wat wordt hier mee gedaan? IVM de
gezondheidsrisico’s. Navragen bij Directie (actie MR)
Letters boven ingang huidige staat en reparatie
Enige tijd geleden is er een onveilige situatie ontstaan doordat er letters boven de ingang los
hingen. Is dit reeds gerepareerd? Navragen bij Directie (actie MR)

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en actieve bijdrage en sluit de vergadering.
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