Verslag MR vergadering dd 24 juni 2019; aanvang 19:00 uur
Aanwezig: Sjoerd, Meike, Hilde, Brenda en Loes

1. Opening
Meike opent de vergadering om 19:00 uur
2. verslag vergadering dd. 20 mei 2019
Verslag wordt goedgekeurd
3. vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld
4. mededelingen
-

project Nieuwe Akkers
Bijeenkomst met gemeente, het dorp, school en Fijn Leren.
Waar staan we en wat moet er nog gebeuren om de presentatie voor te leggen aan het
bestuur en gemeente Westerkwartier. Verzoek bij de gemeente over huisvesting moet
voor 1 februari 2020 binnen zijn. We proberen alles rond te krijgen voor de zakelijke
ouderavond in oktober, dan kunnen de ouders dit inzien voordat het naar de gemeente
gaat.
Van de MR graag ondersteuning bij de presentatie voor de gemeente Westerkwartier.

-

Bureau Meesterschap
Komend schooljaar krijgen we de hele week een combinatiegroep 1/2/3. Bureau
Meesterschap is ingehuurd om mee te denken over inrichting en organisatie van het
lokaal en aanbod van de lesstof. Dinsdag 25 juni komt ze ’s middags meekijken in de klas
en na de zomervakantie komt ze voor een evaluatie.
De vakleerkracht gymnastiek komt op maandag op Kromme Akkers om groep 1/2
gymles te geven. Groep 3 heeft dan een instructiemoment.

-

Vertrek Giel
Giel is afgestudeerd en gaat na de zomervakantie werken als leerkracht op Noorderwier.

-

Stagiaires
Komend schooljaar krijgen we 3 Pabostagiaires. Een komt het hele jaar en de andere
twee een half jaar.

-

Concept schoolplan
Aris heeft eerste feedback gegeven op het schoolplan. Brenda verwerkt deze in het
schoolplan, daarna moet Aris het nog goedkeuren alvorens het plan mag worden
uitgevoerd.

-

AVG check
Een professional is langs geweest op Kromme Akkers voor een AVG check. We hebben
een paar tips gekregen, maar verder was het in orde.

-

Stakingsgeld
Geld is toebedeeld aan Kromme Akkers en mogen we uitgeven aan teambuilding.

-

Rijanne
Rijanne is voorlopig alleen werkzaam in Ezinge. Aris blijft aanspreekpunt voor Brenda.

5. Pleidooi verandering bestuursstructuur L&E
Volgens Herbert zijn ze nog bezig met veranderingen in de bestuursstructuur van L&E. Er ligt
een onderzoeksverslag van een stagiair. Terugkoppeling komt in september op het
directeurenoverleg.
6. Gesprek bij het hek
Op dit moment is het vrij rustig. Het is belangrijk dat ouders weten dat ze met kwesties bij de
oudergeleding van de MR terecht kunnen.
7. Reactie begroting huisvesting
Sjoerd komt over 2 weken per mail met een antwoord.
8. Bestuursformatieplan L&E
Welke regels zijn er om aanspraak te maken op de reservepot en hoe wordt deze verdeeld
onder de scholen van L&E? Brenda legt deze vraag voor aan Aris.
9. Continurooster
Een continurooster is de tendens van deze tijd in het basisonderwijs.
Er zijn bij de overblijf veel kinderen aanwezig.
De voor en nadelen gaan we eerst met het team bespreken, daarna gaan we de wensen van
de ouders inventariseren.
Volgende vergadering komen we hier op terug.
10. Verkiezingen MR stand van zaken
Renée gaat het overnemen van Meike. Meike vraagt of ze een stukje voor het Akkertje wil
schrijven om zich voor te stellen.
Renée gaat ook de cursus volgen.
11. Schoolplein
Er ligt nog geen concreet plan. In het eerstvolgende Akkertje komt een verslag van het
bezoek aan Adorp en een oproep aan de ouders om mee te helpen/denken aan de
ontwikkeling van het schoolplein. Volgende vergadering komen we hier op terug.
12. Rondvraag
-

13. datum volgende MR vergadering
Maandag 16 september 2019 om 18:30 uur. Iedereen neemt wat te eten mee.
Meike nodigt Renée uit.
14. Sluiting
Meike sluit de vergadering om 20:15 uur.

