Verslag MR vergadering dd. maandag 09 december 2019; aanvang 19:00 uur
Aanwezig: Sjoerd, Renee, Hilde, Brenda en Loes.

1. Opening
Sjoerd opent de vergadering om 19:00 uur.
2. Verslag vergadering dd. 04 November 2019
Verslag wordt goedgekeurd.
-Begroting nav verslag vorige vergadering punt 2
In de begroting wordt opgenomen dat 1300 euro per jaar (gras en ramen door
ouders) op de rekening van Kromme Akkers gestort zal worden.
3. Vaststellen agenda
-Begroting nav verslag vorige vergadering punt 2
In de begroting wordt opgenomen dat 1300 euro per jaar (gras en ramen door
ouders) op de rekening van Kromme Akkers gestort zal worden.
Volgende vergadering komt de begroting weer op de vergadering.
4. Mededelingen
-Onderhoud tuin/groenvoorziening Kromme Akkers
Sebastiaan en Annet verzorgen dit nu voor onze school, zij stoppen per volgend
schooljaar, Brenda doet een oproep in het Akkertje voor opvolging. Er komt ook een
oproep in het mededelingenbord van Garnwerd en in de plaatselijke dorpsbladen.
Team verzorgt de oproep.
Volgende vergadering komt de schooltuin terug op de agenda.
-Vertrek Brenda
Vervanging: Bianca vervangt Brenda op de maandag in de bovenbouw. Hilde en
Hellen vervangen 1 dag taken en Brenda komt 1 dag in de week terug.
-Gymnastiek
Monique stopt met lesgeven ivm lesgevende taken op een andere school. De
leerkrachten zullen in eerste instantie zelf de gymlessen in de groep verzorgen.
-Rapport
Er ligt een concept voor een nieuw rapport van de leerlingen. Deze zal in februari al
als een soort proef worden meegegeven. Ouders kunnen dan feedback geven en het
rapport kan dan eventueel nog worden aangepast tot een definitief document.

-Overblijf
Tina stopt met de financiën per volgend schooljaar. Er moet opvolging komen. Dit
doet ze vrijwillig en kost ca 4 uur per maand. Is het mogelijk om hier een vergoeding
voor te krijgen? Er is een contract met Edith (website), Renee vraagt Tina om meer
informatie over dit systeem. Loes polst voor opvolging.
5. Herbert bedankt!
De bedankjes voor Herbert (zitting GMR) gaat Brenda aankomende maandag
overhandigen namens MR en team.
6. Afscheid Brenda
7. Continue rooster
Team vindt het de moeite waard om uit te zoeken wat de mening is van de ouders.
Dit schooljaar gaat er nog informatie naar de ouders over het continurooster en er
volgt nog een enquete.
8. Fijn leren | Project Nieuwe Akkers
Vanuit de dorpsvereniging is er een enquete uitgeschreven waarin gevraagd wordt
naar de behoeftes voor gebruik van ruimtes in het gebouw.
In januari houden we een presentatie voor de gemeente Westerkwartier. De uitslag
van deze enquete wordt meegenomen in de presentatie.
Brenda heeft geen extra uren voor dit project, ze doet het nu vrijwillig. Sjoerd vraagt
directie of er extra uren beschikbaar kunnen worden gemaakt.
-Nieuw meubilair 2020
Hilde en Bianca zitten in de werkgroep nieuw meubilair.
Er komen 3 nieuwe digiborden en er is 50000 euro voor aanschaffen meubilair. Dit
schooljaar moet het worden aangeschaft.
Sjoerd neemt als ouder ook zitting in deze werkgroep en kijkt of er nog een ouder is
die hierin mee wil denken.
-Verhuur gebouw Kromme Akkers
Informatie die Brenda heeft gekregen over verhuur school: gebouw kan gehuurd
worden middels een contract. Kromme Akkers en Nieuwe Akkers zijn hierin partners,
de huur komt op de rekening van de Kromme Akkers.
Stand van zaken nu: er zijn geen contracten ondertekend, de gebruikers betalen niks.
Brenda probeert met terugwerkende kracht de huurgelden te vorderen, dit is voor
een deel gelukt.
Er wordt nu afgesproken dat per 1 januari 2020 de gebruikers een huurcontract
ondertekenen en daadwerkelijk huur gaan betalen. Er wordt ook gekeken of het
huurbedrag nog wel van deze tijd is.
Sjoerd neemt hierover contact op met Nieuwe Akkers.
9. Stand van zaken vacature Schoolleider – BAC
Donderdag komt de BAC samen. In januari worden de gesprekken gepland.
MR geeft mandaat aan BAC leden.
10. Agenda 2020
- Informatieverstrekking richting ouders

11. Gesprek bij het hek
Opmerking: December is een drukke maand, of er rekening gehouden kan worden
met hoeveelheid huiswerk.
12. W.V.T.T.K
13. Rondvraag
Er zijn geen zaken voor de GMR.
14. Datum volgende MR vergaderingen
Maandag 27 januari 2020 om 19 uur.
Maandag 2 maart 2020 om 19 uur.
Maandag 20 april 2020 om 19 uur.
15. Sluiting
Sjoerd sluit de vergadering om 20:30 uur.

