Notulen MR-vergadering 25 oktober 2016
aanwezig: Sjoerd Peterzon, Helga de Graaf, Christien Jasper, Rinske Bouma, Mellina van der Valk en
Ilma Pieters (notulist)
Afwezig: Liesbeth Foekema
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
* Ilma heeft Jan gevraagd om de onveilige verkeerssituatie bij school in de leerlingenraad te
bespreken. Hopelijk kunnen ze een actie bedenken.
* Er worden een paar aanpassingen aan de notulen gedaan door Mellina. Dan kunnen ze op de
website geplaatst worden.
4. Overleg Helga
- IKC:
* Er is een evaluatie met Lont en Grontmij (?) geweest. Helga heeft hier kort verslag van gekregen en
praat ons bij. Er moet nog, door een specialist, gekeken worden naar het speellokaal en de BSO
ruimte. Dit is te lawaaierig.
* Helga is druk bezig met de schoolgids. Hier komt ook een stuk in over, en van Sinne. Het wordt een
IKC gids.
Passend onderwijs: we bekijken het schoolondersteuningsprofiel (SOP). En bespreken de grenzen die
op de laatste bladzijde staan beschreven. Welke criteria worden betrokken bij het plaatsen van een
leerling met zorg? Helga mailt ons het profiel, zodat we het kunnen doornemen en onze
opmerkingen naar Sjoerd kunnen mailen. Hij stuurt dan één advies van de MR, naar Helga.
Het evalueren van het SOP en opstellen van een nieuw SOP plaatsen we op de MR planning in juni
’17.
Onderwijskundige vernieuwingen:
Helga praat de MR bij over de plannen voor dit schooljaar. Zoals de deskundigheidsbevorderingen
van leerkrachten en eigenaarschap van leerlingen.
Evalueren jaarplanning MR: de commissie van het continurooster kan worden opgeheven dit punt
wordt van de planning gehaald.
De scholingsplannen krijgt de MR in jan/febr van Helga. Nog niet alle leerkrachten hebben hier een
keuze in gemaakt. Dit punt moet dus wat later op de MR planning komen.
Het vaststellen van de groepsindeling verplaatsen naar juni.
Er is een personeelslid langdurig ziek. De MR bespreekt de situatie met Helga.
5. GMR
* De school in Tersoal gaat waarschijnlijk samenvoegen en bij de vereniging in Sneek. Zij verlaten
PCBO Leeuwarden e.o. dan. Stiens komt er per 1 augustus 2017 bij.
* Er wordt gekeken naar de klimaatbeheersing op de basisscholen. Is dit overal goed geregeld?

* Er is nog 1 functie binnen de GMR. Het lukt niet om er nog e en GMR lid bij te krijgen. Nu is de
afspraak gemaakt dat de GMR lid gaat rouleren. Er wordt gekeken welke school er aan de beurt is om
een GMR lid aan te leveren.
6. Overleg MR
* Mellina heeft contact gehad met Sinne. Eind oktober is er een overleg en krijgen we de namen van
de personen die in de OR zitten door.
* We bespreken het MR plan. Mellina doet de aanpassingen die we hebben besproken en stuurt ons
het plan via de mail.
* Sjoerd heeft de voorzitter van de OR gevraagd naar de bestemming van de ouderbijdrage. De OR is
niet verplicht om de MR op de hoogte te brengen van wat er met de ouderbijdrage gedaan wordt.
Wel is er verantwoording naar de ouders nodig.
7. Rondvraag
* Helga heeft zich opgegeven voor de bijeenkomst van de ondersteuningsraad (OPR) op 15
november. Wie van de oudergeleding gaat er met haar mee?
* Ilma schrijft een stukje over de MR voor in de nieuwsbrief.
* 23 november is er een achterbanbijeenkomst, dit keer op de JWF!

