Verslag MR vergadering d.d. 01 november 2018
Aanwezig: Hilde Coehoorn, Meike vd Berg, Sjoerd Beten.
Afwezig (m.k.) Brenda Oostra, Attje Waal
Aanvang: 20.00u

Agenda:
1: Verslag d.d. 24 september 2018
2: Vaststellen agenda
3: Mededelingen
4: Projectgroep
5: Bestuurs formatie en inkomende brief Aris Fickweiler
6: Scholingsbeleid
7: Vacature
8: Tevredenheidsonderzoek
9: Rondvraag
10: Sluiting

1: Verslag 24 september
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
2: Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.
3: Mededelingen
Met haar vertrek eindigt voor Attje ook het lidmaatschap van de MR. Binnen het team wordt
inmiddels gezocht naar een passende voordracht. De MR hoopt dat spoedig (voor december) een
definitieve voordracht volgt.
4: Projectgroep
De projectgroep is samen met ‘’Fijn Leren’’ bezig met een onderzoek naar de huisvesting van school
en dorps accommodatie. Vanuit de MR was er altijd zitting in de projectgroep maar nu Meike en
Sjoerd minder in de gelegenheid zijn is er minder aansluiting bij het traject. Hilde wil indien mogelijk
wel aansluiten. Meike neemt even contact op met Sonja Hofstee om dit beter af te stemmen.
De school haakt met de aanwezigheid van Brenda ook aan bij de politieke avond met het aanstaande
gemeente ‘’bestuur’’. Deze wordt door de dorpsvereniging wordt georganiseerd om de plannen van
school en dorp beter onder de aandacht te brengen
5: Bestuurs formatie LenE
LenE geeft schriftelijk aan op korte termijn geen plannen te hebben om de directiestructuur te
herzien qua efficiëntie. Sjoerd stuurt een reactie naar de GMR om vanuit de Kromme Akkers te
benadrukken dat er LenE breed veel aandacht voor moet zijn effectief bestuur omdat tijd en
middelen optimaal moeten worden ingezet. In de GMR is dit inmiddels al een aandachtspunt.
6: Scholingsbeleid
De MR heeft van Rianne een reactie ontvangen waarin wordt aangegeven dat het scholingsbeleid
van Len E op elke school individueel geregeld wordt. De Kromme Akkers krijgt daarvoor dit jaar een

budget van ca. 2500,- waarvan het team in overleg met de schoolleider gebruik kan maken.
Bovenschools is er door LenE echter niets geregeld en ontbreekt ieder beleid. De MR is van mening
dat dit de professionalisering van leerkrachten belemmert en daarmee indirect ook de kwaliteit van
het onderwijs op de Kromme Akkers beïnvloed. De MR zou daarom graag zien dat dit bij LenE onder
de aandacht wordt gebracht. Sjoerd neemt hierover contact op met de GMR .
7 Vacature
Er zijn flink wat reacties binnengekomen op de vacature ter vervanging van juf Attje.
Rianne en Brenda hebben samen met de leraren een eerste screening gedaan en die is veelbelovend.
Hilde geeft aan dat ze graag aanschuift bij de sollicitatie gesprekken omdat een goede klik met het
team belangrijk is. Ze heeft hiervoor een verzoek heeft ingediend bij Brenda. De MR heeft geen
verdere aandachtspunten en ziet de procedure met vertrouwen tegemoet. We zijn natuurlijk heel
benieuwd wie straks het team komt versterken!
8 Tevredenheids onderzoek
In november zal er onder de ouders een tevredenheidsonderzoek worden afgenomen. De MR heeft
geen verdere aanvullingen op de vragenlijst en is benieuwd naar de resultaten.
9 Rondvraag
Geen vragen
10 Sluiting
Meike sluit de vergadering om 21.10u.

Datum volgende vergadering:
17 december 18.00u – 19.00 uur.
Aansluitend neemt de MR Attje na haar laatste vergadering mee uit eten om haar te bedanken voor
alle inzet en toewijding.
11 februari 19.30 uur

-

