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Geuzenschip
Notulen MR vergadering GS 15 juli 2019
Aanwezig:
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Directie:
Afwezig met kennisgeving:

Ewout Torreman, Henriëtte Vrijma, Jeroen de Grave.
Wanda Noordanus, Anneke Beukelman, Karen de Gans
Dick Vreugdenhil
gast Wim Smit

1. Schoolplan/schoolgids
We hebben van Dick een conceptplan en -gids ontvangen. Deze zijn ongeveer identiek aan die van de
afgelopen vier jaar. Gezien de situatie op directiegebied is er besloten de besluitvorming hierover uit te
stellen tot het begin van het nieuwe schooljaar.
2. Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar
Het budget van de AC heeft nog een overschot en daarom wordt besloten de bijdrage gelijk te houden/
niet te verhogen. Dick informeert nog bij Laura hoe het met de betalingen gesteld is en Henriette
communiceert nog met de voorzitter AC.
3. Vaststelling begroting voor schooljaar voor volgend schooljaar
Dit punt wordt doorgeschoven naar de agenda voor de eerstvolgende vergadering in september.
4. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang
De opzet van de TSO blijft volgend jaar in eerste instantie gelijk aan hoe dat nu is georganiseerd. TSO blijft
dus apart door beide scholen georganiseerd worden. Voor de instroomgroep wordt door Wim een
oplossing gezocht. Er is aangegeven dat de vrijwilligers van de TSO van onze school allemaal blijven en
daar zijn wij uiteraard erg blij mee!
5. Invulling van de MR voor volgend jaar
Anneke en Wanda zitten allebei nu drie jaar in de personeelsgeleding, maar willen niet persé opstappen.
Wel kan het zo zijn dat voor Anneke een vervanger moet worden gezocht ivm haar nieuwe rol op de ME.
Ewout stapt wel op uit de oudergeleding en Jeroen zal hem opvolgen als voorzitter. Er hebben zich twee
kandidaten gemeld om in de oudergeleding plaats te nemen, waarvan één heeft aangegeven het alleen
te willen doen als er echt niemand anders is. Jeroen zal in eerste instantie dus een gesprek aangaan met
die andere kandidaat.
6. Schooltijden
Wij hebben geconstateerd dat de aanpassing van de schooltijden niet door kan gaan aangezien daar een
ouderraadpleging voor nodig is. Dit geeft dus wel een probleem voor de instroomgroep. Besloten is de
schooltijden in elk geval tot de herfstvakantie niet aan te passen. Hierover moet meteen op dinsdag 16
juli met de ouders worden gecommuniceerd.

7.

Nieuwe directie

Anneke en Henriette hebben zitting gehad in de Beoordelingsadvies Commissie (BAC) en hebben hierover
verslag gedaan. De constructie is zo dat er een nieuwe directeur voor drie dagen in de week komt en een
locatieleider voor vier dagen in de week. Dit is geen interim-oplossing. Hierover wordt ook nog voor de
vakantie met de ouders gecommuniceerd.
8. Formatie
Voor wat betreft “de poppetjes” is dit geregeld. Wel is er nog de vraag uit welke pot de extra
onderwijsassistent voor groep 3/4 wordt betaald. Het is niet de bedoeling dat dit uit de pot
werkdrukmiddelen gebeurt. Als dat niet het geval is, is de formatie akkoord. Rest ook nog de vraag wat er
met de uren van juf Til gaat gebeuren als deze met pensioen gaat.
9. Planning
Er gaan 6 data voor MR-vergaderingen voor het komende schooljaar gepland worden. Dit bij voorkeur op
maandagen. Daarnaast wordt er nog een etentje gepland ter afscheid van Dick en Ewout (en Robin en
Natasja die al eerder afscheid van de MR namen).
10. Ingekomen stukken
De projectgroep heeft stukken van alle werkgroepen ontvangen en daar een goed overleg over gehad. De
rol per werkgroep is nog eens goed bekeken en er is per werkgroep indien nodig nog eens aangegeven
wat die rol precies is.
11. Afsluiting
Er is afgesloten met een positieve blik op het volgende jaar! En uiteraard zijn Dick en Ewout hartelijk
bedankt voor al het werk dat zij hebben gemaakt om het Geuzenchip te maken tot de fantastische school
die het is!
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