Verslag MR-vergadering dd. maandag 12 februari 2020; aanvang 19:00 uur
Aanwezig: Sjoerd, Renee, Brenda, Hilde en Loes.

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 18:41 uur.
2. Verslag vergadering dd. 09 December 2019
Verslag vorige vergadering is vastgesteld en goedgekeurd.
3. Vaststellen agenda
N.a.v. vorige vergadering: agendapunt 10 informatievoorziening Kromme Akkers.
4. Mededelingen
Geen mededelingen.
5. Stand van zaken vacature Schoolleider – terugkoppeling BAC
Daniëlle Ploeger wordt per 1 april de nieuwe schoolleider van Kromme Akkers.
Na de voorjaarsvakantie zal ze vast 1 dag in de week op school zijn.
Na de zomervakantie zal ze de schoolleiderscursus gaan volgen.
6. Onderhoud tuin en groenbeheer
Er zijn geen reacties gekomen op de oproep voor onderhoud van de moestuin. We gaan
actiever zoeken naar hulp:
Sjoerd vraagt aan Annet of zij nog iemand weet.
Liesje Faber vragen of ze nog mensen weet.
Er komen flyers voor het dorp, Renee zal deze ontwerpen in overleg met Hellen.
Hellen heeft vanmiddag een overleg gehad met Annemieke vd Meijden over koken en de
moestuin, Annemieke zal een begeleidende rol op zich nemen.
Voor de rest van het groenonderhoud zal L&E iemand inhuren.
7. Overblijf
Renee vertelt over hoe Tina Bollin de financiën van de overblijf regelt. Hier is een verslag van.
We vragen Daniëlle of ze dit wil overnemen. Brenda vraagt Gerard hoe andere scholen de
overblijf geregeld hebben.
Continue rooster
Brenda heeft dit punt overgedragen aan Daniëlle, voor de zomervakantie zal er nog een
enquête naar de ouders gaan.
8. Fijn leren | Project Nieuwe Akkers
- Nieuwe inrichtingsplannen 2020
Er is een presentatie gehouden over de plannen Nieuwe Akkers aan gemeente
Westerkwartier. Mintsje, Liesje, Brenda, Aris en Fijn Leren waren hierbij aanwezig vanuit het
project. De eerste stap voor nieuwbouw is nu gezet, de gemeente zal dit nu verder
onderzoeken. Het verslag van Mintsje komt in het Akkertje.
Daniëlle zal de taken van Brenda overnemen in het project. Er zijn geen extra uren voor.
- Verhuur schoolruimten aan derden
We vragen Daniëlle dit uit te zoeken en op te pakken.
9. Verkiezing OPR

Wij doen geen voordracht.
10. Informatievoorziening Kromme Akkers
De Parro en het Akkertje worden op dit moment gebruikt als communicatiemiddel naar de
ouders. Samen met de website van de school is dit voldoende als informatievoorziening van
Kromme Akkers.
11. MR-cursussen 2020
Er ligt een map over cursusaanbod medezeggenschap. Dit jaar gaat niemand de cursus
volgen.
12. Gesprek bij het hek
Aandachtspunt over de kleur van de petten: stoer is slecht want dat is een zwarte pet. Hilde
zal dit op de training inbrengen. We zullen dit oppakken in het team.
13. W.V.T.T.K
14. Datum volgende MR-vergaderingen
Maandag 2 maart 2020 om 19 uur.
Maandag 20 april 2020 om 19 uur
15. Rondvraag
Complimenten over het rapport. Daniëlle zal dit na het tweede rapport met team verder
evalueren en waar nodig verbeteren.
16. Afscheid Brenda
Sjoerd bedankt, namens de hele MR, Brenda voor haar inzet op Kromme Akkers.
17. Sluiting
Sjoerd sluit de vergadering om 20:00 uur.

