Notulen MR-vergadering 24 september 2018
Aanwezig: Gerda Vogelzang, Sarissa Sloot, Greetje Dekker, Petra Hof en Gerdo van den Burg
1. Opening en vaststellen agenda
Geen bijzonderheden
2. Notulen 28 mei
 Gerdo heeft contact opgenomen met beide scholen in Steenwijkerwold om kennis te maken.
De sluiting van de Woldschool is uitgesteld.
3. Ingekomen post
 Uitnodiging voor de jaarvergadering op 9 oktober. Sarisse bekijkt of zij hiernaartoe kan gaan.
Lukt dat niet dan meldt ze ons af
 Mail input aanstellingsbeleid directeuren. Petra geeft antwoord op de gestelde vragen
namens de MR.

4. Relevante informatie GMR
 Zie punt 3

5. Wat doen we “met en zonder directie”?
 Directie zorgt dat eventuele stukken een week voor de volgende datum via de mail verspreid
worden. Het eerste deel van de vergadering is de directie aanwezig. Daarna is er nog ruimte
voor besprekingen zonder directie
6. Vaststelling jaarplanning en data
 Schoolplan staat ingedeeld bij de vergadering van 19 november 2018, deze wordt verplaatst
naar 4 maart 2019
7. Uitslag schooltijden onderzoek
 De MR is door de directie gevraagd te inventariseren wat de mate van tevredenheid

over de huidige schooltijden is. In juni is deze vraag aan alle ouders via een korte
online enquête gesteld. Er zijn 62 reacties ontvangen. De resultaten van de enquête
staan in onderstaand schema.
2018 in %

2016 in %

(62 deelnemers)
58

(96 deelnemers)
57,4

De huidige schooltijden
hebben meer voordelen dan
nadelen

25,8

18,5

De huidige schooltijden
hebben meer nadelen dan
voordelen

12,9

20,3

Over de huidige schooltijden
ben ik zeer tevreden

Over de huidige schooltijden
ben ik zeer ontevreden





3,3

3,8

Hieruit blijkt dat het grootste deel van de ouders (nog steeds) zeer tevreden is over de
huidige schooltijden en dat er meer voor- dan nadelen worden gezien. (83,8 % in
2016 was dit 75,9%).
In de enquête was een opmerkingenveld toegevoegd, die vrij ingevuld kon worden.
De opmerkingen die daar zijn geplaatst geven de MR waardevolle extra informatie,
waar de MR zover mogelijk in de toekomst rekening mee kan houden.




Binnen het team is eveneens een inventarisatie gehouden over de schooltijden. Hieruit
is gebleken dat het team unaniem zeer tevreden is over de huidige schooltijden.




Deze gezamenlijke uitslag geeft geen aanleiding om op korte termijn verder
onderzoek te doen naar een eventuele aanpassing van de schooltijden. Dit is ook het
advies geweest van de MR aan de directie. Over twee jaar zal wederom een
vergelijkende enquête worden gehouden om de wensen van de ouders te
inventariseren.

8. Voorstel AC-ouderbijdrage
 De MR stemt in met het voorstel om de ouderbijdrage voor het schoolreisje te verhogen van
€27,50 naar €30,00 met ingang van het schooljaar 2019-2020. Dit wordt per mail aan de AC
doorgegeven

9. TSO: nieuwe leden bestuur
 M. Vis heeft de oudergelding van de MR benadert. Het bestuur van de TSO bestaat nu uit M.
Vis zelf en een ouder die niet meer betrokken is bij de school. Hiervoor is ze op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Sarissa en Gerda bedanken beiden hiervoor. Er is in de
inventarisatielijst gevraagd naar nieuwe bestuursleden. M. Vis krijgt deze namen door en zij
kan de ouders benaderen voor de functie.

10. Rondvraag
 Gerdo: in de jaarplanning staat voor 19 november het kopje Taakbeleid. Dit wordt nu
werkverdelingsplan. Dit plan gaat in het volgende schooljaar in werking. Voorstel is om op
19 november de werkgroepen besproken worden. Bij goedkeuring stemt de PMR hiermee
in.

