Verslag MR vergadering dd. 11 februari 2019:

Aanwezig: Sjoerd Betten, Hilde Coehoorn, Brenda Oostra en Loes Zuidema
Afwezig: (m.k.) Meike van den Berg.
Aanvang: 19.30 uur
Agenda:
1. Opening
2. Verslag vergadering dd. 1 november 2018
3. verslag vergadering dd. 17 december 2018
4. vaststellen agenda
5. mededelingen
6. Begroting
7. Onderzoek projectscholen
8. Tevredenheidsonderzoek
9. Leerling naar Ezinge
10. Gemeente Westerkwartier
11. Bijeenkomst GMR
12. Personeelsbeleid Sjoerd GMR
13. Scholingsbeleid Meike Rijanne
14. Schoolplein
15. Rondvraag
16. Datum volgende MR vergadering
17. Sluiting
1. Opening
Hilde opent de vergadering om 19:30 uur.
2. verslag vergadering dd. 1 november 2018
Meike heeft mail naar Rijanne gestuurd en Sjoerd heeft contact gehad met de GMR.
Het verslag wordt nog niet goedgekeurd, er is nog geen contact met Rijanne geweest,
concept is er nog wel.
3. Verslag vergadering dd. 17 december 2018
Fijn Leren is nu bezig met inventariseren vanuit het dorp, als alle betrokkenen zijn gehoord,
dan volgt een presentatie.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Vaststellen agenda
Volgende punt wordt toegevoegd:

-

Schoolplein

5. Mededelingen
Overleg met overblijfkrachten: structuur, organisatie en onderling gaat goed.

6. Begroting
De begroting van Kromme Akkers die L&E met ons heeft gedeeld is niet helder.
De schoolleider heeft weinig inzage in de financiën van de school. L&E ziet dit ook in en zal
op korte termijn de schoolleiders toegang geven.
Op de begroting is de huisvesting niet duidelijk. Gerard is van huisvesting L&E, Sjoerd nodigt
hem uit om toelichting te geven op de begroting. Er is achterstallig onderhoud op Kromme
Akkers, op korte termijn moet hier actie op komen.

7. Onderzoek projectscholen
Onderzoek naar factoren die bijdragen aan sluiting van kleine scholen. Adorp, Pieterburen en
Garnwerd namen deel aan dit onderzoek als projectschool. Conclusie was dat kleine scholen
zouden moeten samenwerken. De schoolleiders van Pieterburen, Adorp en Garnwerd
hebben al onderling contact. Er wordt gekeken hoe de teams ook gebruik kunnen gaan
maken van elkaars kennis: bijvoorbeeld over ervaren van de werkdruk ken
professionalisering van het team.
Wij zijn geen projectschool meer, dus projectgroep wordt opgeheven.

8. Tevredenheidsonderzoek
50% van de ouders hebben meegedaan met het onderzoek. Klinkt weinig, maar alle ouders
zijn uitgenodigd.
Dit punt komt terug op de volgende agenda.

9. Leerling naar Ezinge
Ouders met kindje van bijna 4, wonen in Garnwerd, maar kiezen voor Ezinge. Reden is
continurooster van Ezinge.
Ander gezin uit Garnwerd twijfelt nog over aanmelden van hun kind.

10. Gemeente Westerkwartier
Er zijn twee afgevaardigden van gemeente Westerkwartier (onderwijs) voor een
kennismaking op school geweest. Ze zien de noodzaak in van duurzaamheid van het
schoolgebouw. De kennismaking is positief ervaren.

11. Bijeenkomst GMR
Hilde is naar bijeenkomst geweest over taken/rechten/mogelijkheden GMR L&E. GMR en MR
zijn geen populaire taken binnen L&E. Bedoeling van deze avond was om te brainstormen

over hoe we dit negatieve beeld kunnen veranderen. Hilde wil wel als vertegenwoordiger
van Kromme Akkers in GMR.

12. Personeelsbeleid Sjoerd GMR
Het lijkt of er een dubbele directie op Kromme Akkers aanwezig is. Is hier iets in te
veranderen, is dit terug te brengen naar een leidinggevende op school. De gelden die dan
vrijkomen kunnen voor iets anders worden ingezet. Aris heeft aangegeven dat deze
constructie nu vaststaat en er voorlopig niets in veranderd kan worden.
We gaan als MR een pleidooi schrijven voor een leidinggevende op Kromme Akkers zodat
deze naar de GMR kan worden gestuurd. Volgende vergadering komen we hier op terug.

13. Scholingsbeleid Meike Rijanne
Meike heeft een concept gestuurd, volgende vergadering komen we hier op terug.

14. Schoolplein
Brenda wil graag een projectgroep voor het opknappen van het schoolplein. Met subsidies is
er heel veel mogelijk. Er komt een verzoek op Parro en het Akkertje. Ook op Facebook om
iedereen in het dorp te bereiken.
15. Rondvraag
Geen

16. Datum volgende MR vergadering
Maandag 8 april 2019 om 19:00 uur.
Brenda heeft dan concept formatieplan en concept schoolgids klaar.
Maandag 20 mei 2019 om 19:00 uur.
Maandag 1 juli 2019 om 19:00 uur.
Aansluitend afsluiting schooljaar.

17. Sluiting
Hilde sluit de vergadering om 21:00 uur.

