Samenvatting notulen Medezeggenschapsraad “de Librije”
donderdag 23 januari 2014
Aanwezig:

Oudergeleding
Johan Grijpstra
Nanda Knipping
Tineke Tamminga (secretaris)

Personeelsgeleding
Wietske Geertsma (vervanging Bonny)
Els Zijlstra (voorzitter)
Joop van der Velde

Afwezig:

geen

Bonny Wouda

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


Juf Wietske zal juf Bonny de rest van dit schooljaar als lid van de MR vervangen. De MR
is blij dat Wietske deze taak tijdelijk van haar over wil nemen.



Er zijn een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Zo komt er na de
voorjaarsvakantie een groep 1 bij voor de kinderen die vanaf februari 2014 op school
komen (groep 1c). De groepen 1a en 1b worden anders te groot. Ook zijn een aantal
leerkrachten van groep gewisseld. De wijzigingen zijn op een periodebulletin naar de
ouders gecommuniceerd.



In het rapport van het inspectiebezoek staan twee belangrijke punten genoemd:
afstemming en zorg. Uit het onderzoek komt o.a. naar voren dat er te weinig wordt
vastgelegd, de doelstellingen zijn nu niet SMART. Hierdoor is een controle moeilijk uit te
voeren. De aandachtspunten uit het rapport worden door het team opgepakt.



De adviesaanvraag vakantieregeling en de instemmingsaanvraag onderwijstijd voor
cursusjaar 2014-2015 zijn toegelicht en besproken. Het is duidelijk dat er secuur naar de
planning is gekeken. De MR heeft verder geen opmerkingen. De MR is akkoord met het
voorstel voor het vakantierooster voor het cursusjaar 2014-2015 en stemt in met de
geplande onderwijstijd.



Nanda gaat na dit cursusjaar de MR verlaten. We gaan alvast nadenken over hoe we
nieuwe leden vanuit de ouders voor de MR willen gaan werven. De volgende
vergadering gaan we hierover brainstormen.



De frustraties over de hondenpoep buiten het schoolplein en het parkeerbeleid komen
in de rondvraag voorbij. Met betrekking tot de hondenpoep kunnen ouders rechtstreeks
een klacht indienen bij de gemeente. Het parkeerbeleid zetten we op de agenda voor ons
gezamenlijk overleg met het Bestuur op 6 maart a.s.. In dit overleg zullen we ook de
uitkomsten van de informatieverzameling over het onderwerp: het continurooster met
elkaar bespreken.

