Medezeggenschapsraad
Notulen
Datum: maandag 21 november 2016, aanvang 19:30
Aanwezig : Alex de Leede vz (OG), Trea van Egmond (PG), Marjan Hoek secr. (PG),
Willemieke van Rijn (PG), Kees Westhuis (Dir.)
Afwezig: F. Ouwehand (OG), Annelies van der Meij penn. (OG)
1 Opening
Alex opent de vergadering met gebed en met het lezen uit Jeremia 17 vanaf vers 7.
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt….Hij zal zijn als een boom….
2 Vaststellen van de agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen van de vorige vergadering en de actiepuntenlijst
Notulen hebben we niet paraat. Marjan verstuurt deze nogmaals als de agenda verspreid
wordt.
4 Ingekomen stukken en mailbox
Marjan neemt deze voor de volgende vergadering mee.
5 Mededelingen vanuit het team
Er zijn zorgen rond verschillende personeelsleden. Daarom is er veel vervanging nodig.
Eva Hofman valt in voor groep 5a. Het is lastig invallers te krijgen ivm het feit dat na 6 keer
invallen, een vast contract moet worden aangeboden.
Caroline van der Meij is in blijde verwachting.
6 Mededelingen vanuit de GMR
- Vernieuwde intentieverklaring/fusie
Alex is voorzitter van de GMR geworden.
In de vernieuwde intentieverklaring komt de identiteit en het waarborgen ervan
nadrukkelijker naar voren. Er is een stuurgroep en er zijn 3 werkgroepen gevormd. Een
werkgoep personeel en onderwijs, een werkgroep organisatie, identiteit en communicatie
en een werkgroep financiën en huisvesting. Alex heeft ons een mail gestuurd waarin e.e.a.
uitgebreider omschreven staat.
GMR heeft vragen gesteld over het feit dat Marien Guijt, die zitting heeft in de stuurgroep,
ook in de werkgroep identiteit zit. Hier is nog geen antwoord op gekomen. Alex zal een mail
sturen naar de GMR-leden en dit aankaarten. Ook met de vraag of de algemene kerkenraad
benaderd moet worden. Het is misschien goed om iemand van het CNV om advies te vragen
in deze. Alex neemt contact op met Marjanne Koekebakker. Het is verstandig als de GMR
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een lijst maakt met punten die zij beantwoord willen hebben aan het einde van het
onderzoek naar de fusie.
De brief over het onderzoek naar de fusie is naar de ouders verstuurd. Enkele ouders hebben
hier verontrust op gereageerd. Kees zal in de medeklinker hier nog een stukje over schrijven.
- Agressie en geweld document
Er is een brief van inspectie sociale zaken en werkgelegenheid. Er moet een protocol zijn om
werknemers te beschermen tegen geweld en agressie. Kees neemt dit mee naar het MT.
- Nieuw in het WMS /Aanpassing MR/GMR reglementen per 1/1/2017
(G)MR krijgt meer adviesrecht en recht op informatie. Alex past het MR-reglement en het
huishoudelijk reglement aan en verstuurt dit.
7 Jaarverslag MR
Marjan past de taken van de MR-leden aan.
8 Schooljaarverslag en schooljaarplan
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over.
10 Scholenopdekaart.nl
Er is heel veel informatie te vinden over onze school. Vergelijk ook eens met andere
basisscholen.
11 Aanvullende ouderenquete
N.a.v. de ouderenquete, zijn wat aanvullende vragen gesteld. Ouders zijn tevreden. Een
korte samenvatting komt in de nieuwsbrief.
12 Rondvraag
Kees heeft ons een mail gestuurd met daarin het investeringsvoorstel voor 2017 richting
bestuur. We krijgen op deze manier een indruk hoe er geïnvesteerd wordt. Het is een zuinige
begroting. Methodes kunnen niet elke 8 jaar vervangen worden. Het meubilair was in 2010
al afgeschreven, maar het laatste stuk zal pas in 2026 vervangen worden. Zuiniger kan niet.
Marjan heeft eerder een voorstel vergaderdata gemaild. Ivm de fusieperikelen willen we iets
eerder bij elkaar komen. Nieuwe vergaderdata worden vastgesteld op maandag 30 januari, 6
maart en 19 juni. Het oude voorstel vervalt.
Actiepunten:
Notulen vorige vergadering - Marjan
Mail naar GMR - Alex
Stukje medeklinker over onderzoek naar fusie - Kees
Protocol Agressie en geweld bespreken met MT - Kees
Aanpassen reglementen - Alex
Aanpassen Jaarverslag MR - Marjan
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Volgende vergadering is DV maandag 30 januari 2017.
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