
MR vergadering 13 februari 2020 
 
Aanwezig: Bob, Mandy, Lisa, Cindy, Lori 
 
Omgang met belangenverstrengeling/conflicten met de school van een van de MR leden 
Afspraak: eind april neemt de voorzitter contact op met Annemieke Joosten om te vragen of 
zij weer zitting zal nemen in de MR. 
Bij conflict met de school is het nodig dat een personeelslid of ouder in de MR aftreed. 
 
Evaluatie en herziening pestprotocol 
Het pestprotocol is oktober 2018 herzien en aangepast. 
Actie: wederom bekijken en aanpassen en datum aanpassen. 
 
Afhankelijkheid van Lori en Lisa 
Ouders ervaren dat het buch beeld mist.  
Advies: in de nieuwsbrief vertellen hoe positief het team het heeft ervaren. 
 
Aanschaf nieuwe rekenmethode Pluspunt en Wereld in getallen 
Zichtzendingen en demo versies (belangrijk geen ondersteuning flash) zijn aangevraagd.  
Voor beide methodes zal er een presentatie worden gegeven aan het team. 
 
Formatie 2020-2021 
Per 1 januari Akke Wiersma als bestuurder. 
Woensdag 4 maart komt ze een hele dag meekijken op ‘t Startblok. 
Zij heeft een financiële opdracht gekregen van het RvT. 
Dat zal invloed hebben op de formatie van komend schooljaar. 
 
5 gelijke dagen rooster 
Overgaan in 2021-2022. 
Er zal in het nieuwe schooljaar, gekoppeld aan een ouderavond, het voorgenomen besluit 
besproken gaan worden. 
 
Voortzetting Yogalessen/Sportivate/Gymleerkracht irt bekostiging 
Dit wordt buiten de formatie gefinancierd, vanuit de werkdrukgelden. 
In mei zal dit agendapunt besproken worden in een teamvergadering. Het formatieplan heeft 
namelijk invloed op dit punt. 
In juni zal dit agendapunt terug komen bij de MR. 
 
Terugkoppeling GMR en MR bijeenkomst 
Wat speelt er op de scholen? Dit punt is gedeeld. 
 
Akke Wiersma heeft zich voorgesteld. 
 
Peiler: onderwijs, opbrengsten, kwaliteit is door de GMR benadrukt. Daar ligt een zorg vanuit 
de GMR. Wat zijn de lijnen om hier informatie over te krijgen? 
 



Aandachtspunt is de communicatie van de MR en de GMR. 
Voorstel is dat de voorzitters van de MR van een eiland overleg hebben over de lopende 
zaken en agendapunten voor de GMR. Dit wordt gecommuniceerd naar de GMR. 
 
Rondvraag 
Identiteit commissie: 
Maudy neemt daaraan deel. De opkomst was minimaal.  

- wens om de bijeenkomsten van 3 naar 6 uit te breiden. 
- scholen meer gaan samenwerken met bv projecten, spaanse les etc. 

GMR lid (Lisa) informeert Akke van het bestaan van deze commissie. 
 
BIC: 
Is op dit moment bezig met: 

- visievorming en nieuw ICT beleidsplan. 
- risico analyse met 6 clusters (Bob stuurt aanvullende informatie). 

 
SOP: 

- eens in de 4 jaar. 
 


