Verslag MR vergadering dd. Maandag 7 september 2020; aanvang 19:00 uur
Aanwezig: Sineke, Sjoerd, Renee, Hilde, Danielle, Loes

1. Opening
Sjoerd opent de vergadering om 19 uur.
Sineke is aanwezig bij de vergadering. Ze vervangt Rijanne.
2. Verslag vergadering 9 juni 2020
Verslag is vastgesteld en goedgekeurd.
3. Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld
4. Mededelingen
- Bestuursformatieplan is ter kennisgeving voor de MR. De GMR heeft deze goedgekeurd.
- Het bestuur onderzoekt de ventilatie op scholen in L&E. Voor Kromme Akkers geldt
momenteel om ramen en deuren open te zetten. De uitslag van het onderzoek is nog
niet bekend.
5. Plan van aanpak overblijf (regelement, zie bijlage)
Opmerkingen: er zijn een aantal leden van de TSO die de cursus nog moeten volgen. Deze
cursus is verplicht.
Het regelement kan op de website van de school.
6. Schooljaarplan (zie bijlage)
Renee vraagt naar de rol van ouders, deze ontbreekt in het schooljaarplan. Voor school is het
vanzelfsprekend dat ouders betrokken zijn bij hun kind op school, Danielle zal het plan
aanpassen en de rol van de ouders noemen.
Het plan wordt vastgesteld als de aanpassingen zijn geweest.
In januari laten we het schooljaarplan terugkomen op de vergadering.
7. Uitkomst peiling schooltijden (zie bijlage)
Opmerkingen:
Verschil in stemmen van ouders onderbouw en bovenbouw niet duidelijk.
Per gezin meerdere stemmen.
Uitslag reguliere schooltijden en continutijden zijn vrijwel gelijk.
We gaan voorlopig door met de reguliere schooltijden. Vervolgonderzoek nu nog niet nodig.

8. Afwijzing plannen Nieuwe Akkers | Fijn leren
De plannen voor een nieuw gebouw zijn afgewezen omdat deze financieel niet haalbaar zijn
voor de gemeente Westerkwartier.
L&E zal opnieuw gaan kijken naar groot onderhoud van de school. Sineke en Danielle nemen
contact op met huisvesting L&E.
Overleg tussen dorp en school over een samenwerking zal vervolg krijgen. Danielle heeft
contact met de dorpsvereniging hoe nu verder.
Sjoerd spreekt zijn zorgen uit over de gemeente Westerkwartier die graag een fusie ziet
tussen Op Wier en Kromme Akkers. L&E heeft deze intentie niet.
De MR van Op Wier wil wel graag in gesprek met de MR van Kromme Akkers om te kijken
waar een samenwerking over praktische zaken mogelijk is (schoolreis, gymnastiek, etc.).
9. Werving MR
De vacature van Sjoerd zal persoonlijk naar de ouders worden gestuurd.
Renee zal het aanvullen met een stukje waarin ze zich voorstelt als nieuw lid.
10. Gesprek bij het hek
Wat gebeurt er als een leerkracht ziek wordt en er geen vervanging is?
Deze vraag zal terugkomen in de eerstvolgende teamvergadering.
11. W.V.T.T.K
Wij zien een meerwaarde in de zakelijke ouderavond, in overleg met de OR wordt er een
datum afgesproken. Sjoerd neemt contact op met de OR.
Er zijn voorstellingen gepland in het kader van cultuureducatie, er zijn meerdere scholen bij
de voorstelling aanwezig. Wij hebben besloten er niet heen te gaan ivm risico’s corona.
12. Datum volgende MR vergaderingen
Maandag 19 oktober 2020 19:00 uur
Sjoerd maakt nog een planning voor de rest van het schooljaar.
13. Rondvraag
Geen
14. Sluiting
Sjoerd sluit de vergadering om 20:10 uur

