Verslag MR vergadering dd. 8 april 2019; aanvang 19:00 uur

1. verslag vergadering dd. 11 februari 2019
Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.
2. vaststellen agenda
Agenda vastgesteld
3. mededelingen
-Rijanne is langdurig ziek, tot en met de meivakantie. Na de meivakantie is het nog onzeker.
-De school krijgt een opknapbeurt. In de zomervakantie: houtwerk buiten wordt geschilderd,
kleur mogen we zelf kiezen. In meivakantie: groep 6/7/8 en lokaal Gerda krijgen marmoleum.
Rest vloer wordt gereinigd. Toiletten worden gerenoveerd: Jongens/meisjes wc: vloeren
worden kunststof, toiletpotten vervangen en er komt ventilatie. Wc personeel en wc kleuters
worden opgeknapt en gereinigd.
-Brenda heeft een gesprek met de buurtcoach in Garnwerd voor een oriënterend gesprek.
Wat kunnen we voor elkaar betekenen.
4. Beleidsstuk personeelsformatie van L&E
Het stuk is duidelijk leesbaar.
Vragen/opmerkingen:
Kromme Akkers heeft afgelopen schooljaar teveel aan formatie gehad. Dit teveel aan fte is
niet transparant genoeg geweest om er goed op te kunnen anticiperen, we hebben wel meer
formatie gekregen dan waar we recht op hebben, maar te weinig om op dezelfde manier
door te gaan als dit jaar terwijl leerlingenaantal hetzelfde is.
Welke regels zijn er om aanspraak te maken op de reservepot en hoe wordt deze verdeeld
onder de scholen van L&E?
5. Schoolgids
Volgende vergadering
6. Aftreden Meike, verkiesbaar Herbert
Er moet officieel een verkiezing komen. Meike schrijft een oproep in het Akkertje voor
volgende week. De vacature gaat in per nieuwe schooljaar.
7. Reactie begroting huisvesting
Sjoerd komt er nog op terug. Waar is het bedrag huisvesting Kromme Akkers op gebaseerd in
de begroting? Zie verslag 17 december 2018.

8. Tevredenheidsonderzoek
Volgende keer moet er ruimte komen voor een toelichting bij de vragen.
Aandachtspunten komen in het schoolplan.
Meike mailt Brenda een aandachtspunt.
9. Pleidooi verandering bestuursstructuur L&E
Het is voor ouders en personeel niet helder wat de functie en verantwoordelijkheden zijn van
de directeur en de schoolleider.
Veel ouders weten nu niet wie de directeur is.
10. Oproep aanpak schoolplein
Woensdag 10 april gaan er een aantal mensen vanuit Garnwerd (oa dorpsvereniging) naar
het schoolplein in Adorp om ideeën op te doen. In Adorp is een samenwerking geweest met
het dorp voor het inrichten van een nieuw schoolplein, dit willen we in Garnwerd ook.
Fietsenhok wordt uitgebreid.
11. Formatie Kromme Akkers
Kromme Akkers heeft afgelopen jaar teveel formatie gehad. We moeten inleveren, daardoor
kiezen we in het schooljaar 2019/2020 voor groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8. Op drie
dagen hebben we extra ondersteuning voor de 3-combigroepen.
De werkdrukgelden gaan naar Bianca.
12. Rondvraag
-Brenda geeft een sterkte-zwakte analyse van de school. Feedback graag per mail naar
Brenda.
-Fijn Leren zit in de afrondende fase, feedback van school en dorp wordt nu verwerkt. Als dit
is afgerond is wordt het definitieve rapport gepresenteerd aan gemeente Westerkwartier.
-Opmerking vanuit ouder: december is een te drukke maand voor de kinderen, teveel aan
festiviteiten. MR geeft dit door aan OR.
13. Sluiting en datum volgende MR vergadering
Meike sluit de vergadering om 20:45 uur.
Maandag 20 mei 2019 om 19:00 uur.
Maandag 1 juli 2019 om 19:00 uur (nieuwe datum, Meike is er dan niet).
Aansluitend afsluiting schooljaar.

