Notulen vergadering MZR - dinsdag 2 juni 2015
Aanwezig: Ramona, Dirk Jan, Geerty, Jelly, Johan, Sigrid,
Afwezig: Lian,

1) Ramona heet ons allen welkom.
2) Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd
3) Mededelingen:
- In het kader van ‘ouderbetrokkenheid’ zal er een ‘nieuwjaarsreceptie’ (krijgt
nog een andere naam) gehouden worden op beide locaties
- Op donderdag 4 juni is er een studiemiddag voor de teams van GG, ML én
BB. Bij de BB zijn ook MR-leden uitgenodigd. Johan inventariseert wie er
kan. Vanuit de MR kan geen van de ouder-leden, vanuit de
schoolcommissie gaan Wiesje Hellingwerf en Jan Kooistra.
- De nieuwe cao voor het primair onderwijs was in principe rond en zou op 1
juli 2015 in moeten gaan. De besturenraad is echter niet akkoord. De cao
gaat nu niet in, maar een aantal zaken is inmiddels wél in werking gezet.
- De directeur van het Anker in Drachten heeft ontslag genomen. De
sollicitatieprocedure loopt nog.
- Rudolf v.d.Velde was directeur van By de Boarne in Boornbergum én van it
Foarhus in Drachten. Per 01-08-2015 is hij alleen nog maar directeur op it
Foarhus.
- Op de school in Boornbergum is nu een vacature. Deze gaat het eerste
jaar ingevuld worden door één van de mensen uit de ‘kweekvijver
middenmanagement’ van het PCBO. Tijdens dat jaar zal hij begeleid
worden door het bovenschools management. Na dat jaar zal deze persoon
beoordeeld worden door een externe organisatie.
4) Notulen
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
5) Er zijn geen ingekomen stukken.
6) Passen onderwijs/krimp: er is geen nieuwe informatie.
7) Formatie en instemming:
Johan toont ons het conceptplan voor de formatie van volgend schooljaar.
Lian heeft voor nog een dag ontslag aangevraagd, daarom zal het plaatje er
iets anders uit komen te zien.
Wanneer Johan de formatie helemaal rond heeft, zal hij contact opnemen met
de oudergeleding van de MZR zodat zij instemming kunnen geven.
Een nieuwe naam binnen de teams is Ellen Kiers. Zij zit ook in de ‘kweekvijver
middenmanagement’ en zij zal Johan ondersteunen bij het plannen schrijven
voor de aanstaande fusie met de Bernebrege. Daarnaast zal zij op beide
locaties les gaan geven.
8) Evaluatie schooljaarplan:
We nemen het document door. Ramona zal, als voorzitter van de MZR, het
plan ter goedkeuring ondertekenen
9) Concept schoolgids: deze is nog niet klaar
10) Samenwerking GG, ML, BB: De gesprekken over samenwerking zijn tot nu
toe heel positief.

11) Voorzitterschap MR:
- Jelly neemt het stokje over van Ramona. Wij zijn erg blij met Jelly haar
besluit.
- Dirk Jan en Sigrid hebben nog 1 jaar te gaan
Geerty en Jelly hebben nog 2 jaar te gaan.
Nieuwe leden zijn: Petra Leistra (namens ouders) en Tea Visser (namens
personeel)
12) Nieuwe vergaderdata schooljaar 2015/2016:
Het lijkt ons zinvol om de eerste vergaderdatum af te spreken en tijdens die
eerste vergadering de andere data in te plannen.
13) Rondvraag:
Ramona wordt met een bos bloemen en een cadeaubon bedankt voor haar
prima inzet van de afgelopen 4 jaar. Ramona bedankt ons voor de
samenwerking en geeft aan dat het een prettige en leerzame periode is
geweest.
Dirk Jan vraagt naar het financiële plaatje van de scholen. Johan geeft een
korte toelichting.
Jelly vraagt naar het beleid rondom de smartphones. Op het ML mag je er één
mee om muziek te luisteren. Je mag er absoluut niet mee filmen of foto’s mee
maken. Op de GG moet de telefoon direct na aankomst op school in de la van
de leerkracht gelegd worden.
14) Sluiting:
Ramona bedankt een ieder voor hun komst en sluit de vergadering.
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Sigrid Wobma

