Samenvatting notulen Medezeggenschapsraad “de Librije”
donderdag 6 maart 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:


De gemeente Opsterland heeft besloten om de Gordykster Merke een week te verschuiven, nl.
van maandag 5 mei naar 12 mei 2014. School heeft voor dit schooljaar maandag 5 mei
ingeroosterd als vrije dag en dit blijft staan. Dit betekent dat maandag 12 mei geen vrije dag zal
zijn voor de kinderen. Hierover hebben alle ouders een briefje ontvangen. Alle basisscholen in
Gorredijk hebben hierin overigens dezelfde lijn getrokken.
Er wordt nog bekeken hoe het uitkomt voor de vakantieregeling van 2014/2015. Een eventuele
wijziging van de vakantieregeling wordt aan de MR voorgelegd. Vraag is of ouders het eigenlijk
nodig vinden dat de kinderen vrij zijn op de dag van de Gordykster Merke?



Er is gesproken over de parkeerproblematiek rond school. Hierover is binnen het Bestuur en de
Oudercommissie (OC) ook gesproken. Er zijn diverse ideeën genoemd binnen de MR vergadering
om het parkeren van de auto en de fiets beter te kunnen stroomlijnen. Deze ideeën worden door
de MR op papier gezet en doorgestuurd naar de OC.



De adviesaanvraag voor de voorgestelde samenwerking VCSO is tijdens de vergadering
toegelicht en besproken. Het is een duidelijk verhaal. De MR stemt in met de voorgestelde
samenwerking VCSO met als opmerking dat het onwenselijk is dat de functie van
bestuursdirecteur een dubbel functie wordt. Is dit wel het geval, dan moet er gezorgd worden dat
een controle wordt ingebouwd.



Aan het eind van dit schooljaar gaan Els en Nanda na drie jaar de MR verlaten. Voor het werven
van een ouder is een nieuwe vacaturetekst opgesteld. De tekst zal op het eerstvolgende
periodebulletin en op de site van pcbs De Librije worden geplaatst.

