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Notulen MR-vergadering Geuzenschip 28 april 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. De vergadering
vindt wederom virtueel plaats i.v.m. de coronavereisten.

2.
Vaststellen notulen laatste MR vergadering
Verder worden 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)
Letters boven ingang huidige staat en reparatie? (actie Directie)
o Dit wordt nog verder onderzocht. (09-03)
o Is doorgegeven aan Anculus, dit zat gerepareerd worden, maar de termijn hiervoor is
nog niet bekend. Dit wordt verder meegenomen in de RI&E. Actiepunt is hiermee
afgerond.

4.
Bespreken FER
De MR heeft de FER en bijbehorende stukken ontvangen ter instemming. Tijdens dit overleg zullen we
onze vragen en bevindingen hierover delen alvorens met een officiële reactie te komen.
Algemene rectie:
Wijzigingen door bestuur zijn niet handig aangepakt, waardoor argwaan kan ontstaan.
- Caroline onderkent dit en zal de MR nog een aanvullende mail hierover sturen.
Er zijn nog een aantal kritische kanttekeningen. Nog niet iedereen is overtuigd van de voordelen van een
fusie. Er heerst nu een gevoel van ‘point of no return’. De ouderpeiling laat dit ook zien en de MR zal dit
meenemen in de officiële reactie. Er is zeker vertrouwen in de directie en de teams om de fusie tot een
succes te maken. Voornamelijk de werkdrukvermindering door schaalvergroting wordt als groot
voordeel gezien. Dit kan ook een valkuil zijn m.b.t. vaker overleggen etc.
- Caroline geeft aan het goed te vinden dit mee te nemen in de officiële reactie zodat dit in de MR
overleggen volgend jaar gemonitord kan worden.
Per onderdeel in de FER:
Tabel 1.1 en 1.3 Aantallen instroom Geuzenschip niet realistisch, zeker indien fusie niet door zou gaan.
In plaats van ¼ instroom zou 1/3 instroom realistischer zijn.

MR: Er is niets aan profilering en marketing gedaan voor het Geuzenschip afgelopen jaar/jaren
en er is gestart met een gezamenlijke instroomgroep waardoor de huidige inschrijvingen niet
hoog zijn, dit kan niet als trend gezien worden.
1.1 Wat is de status van de ALV van VCO de Kring op 9 juni, hoe zit dit bij Primo?
Directie: Henk de Kock heeft de FER reeds met zijn achterban afgestemd, Primo heeft een Raad
van Toezicht. Op 8 mei wordt de FER aangeboden aan de gemeente, daarna vind de ALV plaats.
1.2 en 1.5 Doelen en motieven moeten bereikt worden, hoe wordt dit geborgd naar de toekomst toe?
Directie: Het team zal samen met de Directie na de fusie een strategisch plan maken waar deze
doelen in opgenomen worden. Deze zal voorgelegd worden aan de MR.
3.2.1. Blz. 16 Bij viering van Pasen en Kerst aandacht besteden aan christelijke verhalen.
MR: De MR was toegezegd dat alle Christelijke feestdagen gevierd zouden worden en dat de
Bijbelverhalen besproken zouden worden.
Directie: Dit klopt, dit is toegezegd. Dit is ook door de Projectleider aangegeven en zou
aangepast worden in de FER. Dit lijkt op een schrijffout. De bullit boven dit punt zou de lading
kunnen dekken.
3.3 Wat wordt bedoelt met een ouderraad?
Directie: Dit is de Activiteiten Commissie zoals deze genoemd wordt op het Geuzenschip.
3.4. Wordt het nieuwe regelement leidend bij nieuwe MR verkiezingen? Zijn de verkiezingen in 20/21
aan het einde van het schooljaar. Eerst fusiejaar beide MR’en aanhouden als 1 gezamenlijke MR.
Nieuwe MR pas aantreden in schooljaar 21/22.
MR: Beide MR’en dienen aangehouden te worden in het eerste fusiejaar om de plannen etc. te
kunnen volgen en borgen. De verkiezingen voor de nieuwe MR zouden plaats moeten vinden
aan het einde van schooljaar 20/21. De nieuwe MR zal dan aantreden per 21/22 en kan dan
gelijk gebruik maken van het nieuw opgestelde reglement.
3.6 Er zou meer ruimte komen voor specialisme, is hier ook financiële ruimte voor?
Directie: De budgetten van beide scholen worden samengevoegd en kunnen beter collectief
ingezet worden voor bijv. studiedagen. De individuele budgetten worden niet hoger. Het betreft
met name het beter inzetten van specialisme en niet individueel specialiseren.
5.2 Financiële risico’s. Optie dat bestuursafdracht kleiner wordt mochten we in de knel komen over 4
jaar en wat is de onderbouwing van de huidige bestuursafdracht? Wat als het er financieel niet goed
uitziet over 4 jaar, kan dan de fusie teruggedraaid worden?
Directie: Bekostiging is op basis van aantal leerlingen en de bruikbare fusiegelden. Als na 4 jaar
de fusiegelden stoppen zal de financiering net als op ander basisscholen op basis van
leerlingaantallen zijn. Er zullen dan wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden m.b.t. de
invulling van formatie etc. Belangrijk dus om de school te gaan profileren en marketing op te
starten om de instroom van 50 per jaar te kunnen bewerkstelligen.
Bestuursafdracht wordt nu gebruikt voor o.a. de leeskliniek, plusgroepen, ondersteuning
kantoor Abbenbroek etc.
6.1 Evaluatie van de fusie als onderdeel van de reguliere vergaderingen en niet extra.
Directie: Dit lijkt de Directie ook prima
Wat te doen met spelfouten, grammatica en stijl die niet altijd overal in het stuk klopt.
Directie: Als iemand hier nog eens kritisch naar wil kijken voordat hij naar de gemeente gaat,
graag. Henriette zal dit oppakken.

5.
Corona maatregelen en consequenties die hieruit volgen voor GS
De MR heeft een 2tal stukken m.b.t. richtlijnen vanuit het bestuur ontvangen en is benieuwd naar de
detail invulling op schoolniveau. Onderwijskundig en goede onderwijsinhoud gaat voor praktisch. Het
plan is waarschijnlijk als volgt: De combinatiegroepen zullen gesplitst worden, de groepen zullen om de
dag naar school gaan, niet meer dan 15 kinderen in een klas, zoveel mogelijk de broertjes en zusjes op
dezelfde dagen naar school.
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Waarschijnlijk zal deze maatregel maar 2 tot 3 weken van kracht zijn, aangezien de scholen daarna weer
volledig open zullen gaan.
Het is een spannende periode en de school probeert het zo goed mogelijk te regelen en in te vullen,
maar weet ook dat ze niet iedereen tevreden zullen stellen. De communicatie richting ouders is dan ook
heel belangrijk en moet duidelijk zijn.
De officiële route voor dit onderwerp loopt via de GMR.

6.
Plannen volgende vergadering
De volgende vergadering zal ingepland worden zodra duidelijk is of de fusie wel of niet doorgaat. Dit
weten we op 8 mei. Wellicht zal dit bij een positieve instemming direct een gezamenlijke vergadering
zijn met de MR ME ivm de plannen en formatie voor 20/21. Wellicht op 26 mei.
Mocht er geen positieve instemming zijn op 8 mei zal de MR GS op 12 mei vergaderen.

7.
•

Rondvraag en afsluiting.
Geen vragen.

De deelnemers danken de voorzitter voor zijn positieve bijdrage en deze sluit de digitale vergadering.
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