MR notulen 25 augustus 2020
Start 19.30u, locatie: op school
Aanwezig: Petra v/d Molen , Karina Walker, Jeroen Remerie, Marianne Langebroek en Judith
Schouten
Welkom: Marianne heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda : De agenda wordt vastgesteld. Stukje begroting wordt toegevoegd.
Kennismaking MR- Petra.: Petra introduceert zichzelf aan de oudergeleding waarop de
oudergeleding zichzelf ook kort introduceren.
Aansturing school/ directie:
Taken tussen Sineke Sietsema en Petra zijn verdeeld.
Sineke heeft als directie het overkoepelende stuk van onze school als haar taak, te weten de
werkgroepen (Toekomst, BSO/ Kinderopvang, contact dorpshuis, Identiteits Commissie , PR etc).
Petra is als locatieleider er voor de dagelijkse aansturing. Ze is 2 dagen zichtbaar aanwezig op SWS
Op Wier. Deze dagen wisselen, maandag /donderdag of dinsdag/ donderdag.
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoelang Sineke en Petra deze taken op zich nemen omdat
ook zij nog niet weten hoe het herstel van onze directeur verloopt. Petra zal dit aan de directeurbestuurder navragen. De MR wil graag meegenomen worden in het proces, waar mogelijk
meedenken en praten, niet enkel geïnformeerd worden.
Als MR zouden we graag zien dat er een stukje continuïteit plaatsvindt in aansturing van onder
andere de verschillende commissies.
Stand van zaken met betrekking tot Corona en school:
We zijn net zo begonnen als we vorig jaar zijn geëindigd. Mochten er van bovenaf veranderingen
komen in het beleid dan zal dat ook met de ouders gedeeld worden. Belangrijk om ook de ouders
ruimte te geven te reageren.
Terugblik jaarvergadering:
Betrokkenheid van de ouders was groot op een positieve manier.
Er is gesproken over ouders inzetten in de klassen. Dat kan op dit moment niet in school. Teams zou
misschien een oplossing kunnen zijn om met kinderen hardop te lezen waarbij een ouder toch een
groepje zou kunnen begeleiden. Dit wordt meegenomen door de leerkrachten naar hun
personeelsvergadering.
Identiteits Commissie: deze commissie zou worden opgeheven maar tijdens de jaarvergadering zijn
we hierop teruggekomen. Er is afgesproken dat Sineke dit op zal pakken met de betreffende leden.
Tevens lijkt het ons goed om de ouders van school te bevragen naar hun idee over het belang van
een Identiteits Commissie. Dit kan mogelijk via de ouderenquête van school. Petra gaat dit
uitzoeken.
Werkgroep PR :
Momenteel geen nieuws van hen.
Werkgroep Toekomst SWS Op Wier

A: Gesprek met Gemeente
Het gesprek met de gemeente was teleurstellend, we merkten weinig initiatieven om mee te denken
om onze school zo aantrekkelijk mogelijk te houden/ maken. De werkgroep Toekomst SWS Op Wier
was ook aanwezig. Zij zijn in contact met Dorpsbelangen. We merkten dat voor de gemeente
Dorpsbelangen de gesprekspartner is en de verbinding wordt hiermee gezocht.
B: Contact met MR Kromme akkers:
We zijn beide kleine scholen. De Mr wil graag in contact komen met de MR van De Kromme Akkers
om te zien waarin we elkaar zouden kunnen vinden om elkaar te helpen/ versterken (bijv.
schoolreisjes samen, voorstellingen samen aanvragen).
Begroting:
Voor het komende boekjaar moet Petra weten wat er nodig is. Hier zal ze met het team over
hebben. IPads zullen in ieder geval worden aangeschaft vanuit de begroting van 2020.Verder kunnen
we denken aan cursussen die school breed gevolgd kunnen worden etc.
Zodra de begroting klaar is komt deze naar de MR.
Petra verlaat na dit punt de MR vergadering.
Brainstorm jaarplan MR
Omdat niet iedereen de agenda heeft gekregen van tevoren hebben we er niet over na kunnen
denken.
We organiseren een apart moment waarop we het hierover gaan hebben.
Thema’s voor het jaarplan van de MR kunnen zijn: Onderwijsinhoud /beleid van school, profiel van
de schoolleider/ aansturing, samenwerking met de Kromme Akkers, regelement MR.
Info van de GMR:
Omdat de GMR nog niet heeft plaatsgevonden is er nog geen informatie. Voor de volgende
vergadering wordt Gerard Slopsema uitgenodigd om ons bij te praten.
Rondvraag:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Sluiting
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