Notulen MR vergadering dinsdag 14 december 2021
Aanvang 20:00 uur
Notulist: Stefanie
OPENING
1. Opening door Stefanie
BESPREEKPUNTEN
●
●

Notulen van de MR staan niet op de site. Leon gaat nakijken hoe dit kan. De laatste is van
2020.
Een Mr vergadering is gepland op een dag waar de 10min gepland staat. 28 juni is de MR en
de 10 min gesprekken. Voorstel van Leon om de vergadering een week daarvoor te gaan
zitten. Dit zou dan zijn op dinsdag 21 juni. Leon gaat met Inge overleggen of de OR dan ook
eerder gaat vergaderen.

2. Openstaande vacatures oudergeleding / voorzitter en taakverdeling
Wouter is bezig met een tekst over de MR om nieuwe leden te werven. Deze week of begin volgende
week wordt de tekst opgeleverd. Graag even op reageren. Mocht er geen reactie komen, dan
misschien via de whatsapp groepen verspreiden.
Vanuit Inge kwam de vraag of er 1 vaste voorzitter kan komen. Leon is voorzitter, secretaris en
aanspreekpunt. Is best veel. Zou de rol van secretaris vervuld kunnen worden vanuit de school
geleding? Hoe staat de rolverdelingen ouders/ leerkrachten in de statuten? Leon gaat dit nakijken.
Volgens de wet en regelgeving is het zeer wenselijk dat de voorzitter vanuit de oudergeleding komt
en mocht dit niet lukken dan iemand vanuit school, maar liever niet. Secretarisfunctie maakt niet uit
vanuit welke kant deze vervuld wordt. School Geleding gaf aan dat zij al overbelast zijn qua uren en
een aantal leerkrachten gaven aan dat zij deze functie niet bij hen vinden passen. Dit punt blijft nog
even staan. Leon gaat dit afstemmen met Inge.

3. Voortzetting partnerschap MR
Vragen rondom de openstaande uren. Er stonden nog een aantal uren open, maar deze uren zijn
komen te vervallen toen het contract afgelopen is. Mochten wij hulp nodig zijn, kunnen wij altijd om
hulp vragen bij hen.
4. Jaarverslag MZR 2020-2021 – Bijlage 1

Vorige vergadering niet besproken. Hij lijkt veel op het verslag van vorig jaar. Wel aangepast naar de
huidige situatie. Als jullie nog op of aanmerkingen hebben dan graag. Alide gaf aan dat Arlette er niet
bij staan. Leon gaat haar toevoegen. En dan wordt het jaarverslag vastgesteld en naar Inge gestuurd.
Dan kan het jaarverslag ook op de website komen te staan.

5. Activiteitenplan MZR 2021-2022
Eigenlijk hadden wij dit allang moeten oppakken. Rianka heeft een voorzetje gemaakt. Wij zijn de
punten doorgelopen. Daar waar nodig heeft Rianka dit aangepast.
Wij zijn samen het activiteitenplan doorlopen. Hier en daar zijn er aanpassingen gedaan.
Onderwijskundige jaarplannen worden elke half jaar geëvalueerd. Deze evaluaties worden met de
MR gedeeld. Deze tzt op onze agenda zetten, zodat hiervan op de hoogte blijven. Communicatie
verbetering/ optimalisatie naar ouders. Dit doel is helaas niet van de grond gekomen ivm corona. De
vraag is of het dit jaar wel gaat lukken. Iets organiseren voor ouders vanuit de MR, dit is het
afgelopen jaar ook niet gebeurd. Het zou wel goed zijn om die verbinding te zoeken, maar in welke
vorm? Dit punt agenderen. De schoolgids wordt elk jaar geactualiseerd.
Punt 6 van het activiteitenplan doorlezen. Kijken of deze vergaderpunten nog kloppen. En dan de
volgende vergadering laten terug komen en vaststellen.

6. Corona Beleid
Wekelijks worden ouders geïnformeerd over de corona perikelen op school. Hoe wordt dit door
ouders opgepakt. Leon geeft aan positieve geluiden te hebben waargenomen. Ouders waarderen het
om op de hoogte gehouden te worden rondom de corona op school.
Morgen heeft Inge overleg met de directeuren van het PCO. Aan de hand daarvan met het corona
kernteam van school om de tafel om te kijken hoe en wat en daarna ouders informeren. Zo gauw
Inge meer weet neemt zij contact op met Leon. Leon deelt zijn info in de MR.

7. Ter info vanuit school/directie – Bijlage 2
Wat zijn DIA toetsen? DIA (leerlingvolgsysteem ) brengt de ontwikkelingen van de leerlingen in kaart.
Hetzelfde als CITO dit doet. Geeft een beter beeld waar de leerlingen zitten qua niveau/ ontwikkeling
zitten ten opzichte van zichzelf en de leerlingen uit de klas. DIA is voor de groepen 6,7 en 8. Hoe het
geïmplementeerd wordt nog bekeken.

Fusie onderzoek: de GMR sluit de eerst volgende vergadering in het nieuwe jaar aan bij een MR
vergadering en dan kunnen wij hun vragen stellen over de fusie. Over hoe het gaat en op welke wijze
zij hier bij betrokken zijn.
Fusie onderzoek. Dit vindt plaats op 3 terrein:
1.

personeel organisatie (HR kant) 3 directeuren. 1 van PCO en 2 van OPOA. Zij bekijken
alle HR documenten. Die kijken naar waar zitten de belemmeringen en de kansen. Wat
moet er al voor een eventuele fusie gerealiseerd worden en wat kan daarna worden
uitgewerkt.

2.

Identiteit en onderwijs ligt bij 2 directeuren van het PCO en OPOA. Die kijken naar waar
zitten de verschillen, belemmeringen en de kansen.

3.

Huisvesting financiën ligt helemaal bovenschools

Elke werkgroep komt met een evaluatie advies richting het bestuur.
Dit traject loopt nu. GMR heeft aangegeven hierbij betrokken te willen worden bij het proces en de
inhoud. Op 6 december is Inge met haar werkgroep personeel en organisatie bij de GMR geweest en
heeft hen geïnformeerd over het proces. De opbrengst tot nu toe is dat op alle 4 de beleidsterreinen
er zijn verschillen, maar qua documenten en beleid daar spelen op dit moment geen zware
belemmerende factoren een rol. Wat wij wel merken is dat het stukje cultuur, welke cultuur heb je
met elkaar (identiteit) goed met elkaar af te stemmen, omdat je wel openbare scholen en PC scholen
in 1 stichting gaat onderbrengen.

INSTEMMING
8. Jaarverslag De Mare - Bijlage 3
Schoolplan is ondertekend door de MR.
Bijlage 4:
Aandachtspunten van het ene document ten opzichte van het jaarplan waar deze aandachtspunten
terug behoren te komen. Tussen deze 2 documenten zit nog al een nuance verschil.Een jaarplan is
groeien en ontwikkelen. Opbrengst van het jaarverslag, als team gekeken naar behaalde doelen tav
ICT en wat vinden wij van belang voor het komende jaar. Dit is ook opbrengst. Dit is bijna letterlijk
overgenomen in het jaarplan. De inhoud van de punten en naar bijlage 4 komen de onderdelen
daarin wel naar voren. Soms even zoeken in een jaarplan.
Volgende keer het als hij aangepast wordt komen we tot the point en niet verhalend. De inhoud van
de punten en bijlage 4 daar komen de onderdelen wel overeen.

RONDVRAAG
8. Rondvraag
Inge:
- De documenten zijn nu formeel vastgesteld, dan gaan ze op de site van de inspectie.
- Agendapunt volgende vergadering: leerlingen daling. De school krimpt. Wat is ons onderscheidend
vermogen van de Mare en wat kunnen wij daarin uitbouwen, waar mogen wij trotser op zijn?

Leon:
- Geeft een korte terugkoppeling naar Inge. Partnerschap niet verlengen.

- Jaarverslag op de website
- Activiteitenplan is aangepast en komt volgende vergadering terug.
- Taakverdeling voorzitter/ secretaris hier komt Leon nog op terug met Inge. Zoals het nu is, is het
niet wenselijk.
-Wouter is bezig met een tekst voor het werven van MR-leden

