Samenvatting notulen Medezeggenschapsraad “de Librije”
donderdag 16 mei 2013
Aanwezig:

Oudergeleding
Pieter Jonker (voorzitter)
Nanda Knipping
Tineke Tamminga (secretaris)

Personeelsgeleding
Bonny Wouda
Elisabeth van der Wal
Els Zijlstra

Afwezig:

geen

geen

Eerste gedeelte van de vergadering aanwezig: Tseard Kuperus (directeur)
De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergadering aan de orde geweest:


Het proces rond het opheffen van de combinatiegroepen is aan de orde geweest. Een
aantal ouders heeft een brief over de herindeling van de groepen gestuurd naar de MR, de
brief is in de vergadering door de ouders toegelicht. De MR hoort graag wat er onder ouders
leeft, is blij dat de achterban de MR weet te vinden. Het proces rond de herindeling van de
groepen is met de personele geleding en de schooldirecteur tijdens de vergadering
afzonderlijk geëvalueerd. Duidelijk is dat de communicatie voor verbetering vatbaar is,
zeker wanneer ouders het gevoel hebben dat er een garantie is afgegeven op het bij elkaar
houden van groepen. De school kan namelijk geen garantie geven over samenstellingen van
groepen. De communicatie had op dit punt beter gekund, dit is een leerpunt voor de toekomst.



Er is een nieuwe rekenmethode gekozen en deze zal worden aangeschaft.



Nieuws over het Passend Onderwijs Fryslân is besproken.



De interne vacatures voor coördinator middenbouw en bovenbouw zijn aan de orde
geweest. Doordat hierop geen reacties zijn gekomen, is besloten de uren over de twee
huidige coördinatoren te verdelen. Dit zal ingaan op 1 augustus a.s.



De instemmingsaanvraag voor de nieuwe schoolgids is besproken. De oudergeleding van
de MR heeft verder geen opmerkingen. De MR stemt in met de nieuwe schoolgids.



De rolverdeling binnen de MR na de ledenvergadering is besproken. Tijdens de
ledenvergadering treden Pieter Jonker en Elisabeth van der Wal af. Op de vacature voor de
oudergeleding zijn twee reacties gekomen. In de ledenvergadering van 11 juni a.s. zullen
verkiezingen worden gehouden waarbij het nieuwe MR lid vanuit de oudergeleding wordt
gekozen. Het nieuwe MR lid vanuit het personeel is bekend: dit is Joop van der Velde.

