Notulen vergadering MZR - dinsdag 21 april 2015
Aanwezig: Ramona, Dirk Jan, Sigrid, Geertie
Afwezig: Lian, Jelly, Johan

1) Ramona heet ons allen welkom.
2) Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd
3) Mededelingen:
 Via de PMR laat Johan weten dat het na zijn ziekenhuisopname weer
goed met hem gaat. Hij bedankt een ieder voor de kaarten, mails enz.
die hij heeft gekregen.
 Jan Wielenga (leerkracht op de Gielguorde) is door nieuwe regelgeving
gedwongen al per 1 mei vervroegd uit te treden. Zijn uren worden
opgevangen door de collega’s.
4) Notulen
 Ipads: Studiedag is goed verlopen. Komend schooljaar starten twee
scholen met het gebruik van ipads. Schooljaar 2017/2018 is onze
school aan de beurt. De ipads zullen volledig bekostigd worden door
PCBO Smallingerland.
 KVLPO: Van de ouders heeft ongeveer 50 % de enquête ingevuld.
Johan zal genoemde punten uitwerken en in schoolplan verwerken.
Onze scholen krijgen een 7,8. Ouders zijn dus tevreden met onze
scholen.
5) Er zijn geen ingekomen stukken.
6) Passen onderwijs/krimp: PCBO breed is komend schooljaar de krimp
duidelijk zichtbaar. Dat betekent dat leerkrachten die ‘over’ zijn eerst in
eventuele vacatures geplaatst moeten worden. It Maitiidslibben krimpt met
ongeveer 12 leerlingen. De Gielguorde groeit met 1 leerling.
7) Formatie en instemming: PCBO Smallingerland is nog aan het bekijken hoe
het zit met krimp, boventalligheid en inzet van ondersteunend personeel.
Zodra het plaatje rond is, zal de MR gevraagd worden om de formatie goed te
keuren.
8) Voortgang jaarplan / schoolplan: In de laatste vergadering van de MR komt
de evaluatie van het schooljaarplan aan de orde en kan hier goedkeuring aan
gegeven worden. Door de fusie hebben de samenwerkingsscholen uitstel
gekregen voor het indienen van een het vierjaarlijks schoolplan. Volgend jaar
mag er een schooljaarplan worden ingeleverd op basis van de samenwerking.
Na volgend jaar moet het schoolplan gereed zijn. Deze heeft een geldigheid
van drie jaar. Johan gaat i.s.m. de directeur van de Bernebrege het
schooljaarplan maken en voorbereidingen treffen voor het schoolplan.
9) Samenwerking ML/GG/BB: De enquête over samenwerking is goed
ontvangen. De respons van leden en ouders is ongeveer 35 %. Men vindt het
belangrijk dat er in Opeinde een dorpsschool blijft en dat er zo lang mogelijk
een lesplaats in de Tike blijft. Verder vindt men dat identiteit goed geregeld
moet zijn. Er moet goed naar elkaar geluisterd worden en we moeten elkaar
de ruimte geven.

De uitslag van de enquête zal tijdens een ouderavond in mei of juni
gepresenteerd worden. Op 4 juni is er een visie/missie vergadering met alle
leerkrachten van ML/GG/BB.
Henk Jansma van de BB stopt per 01-08-15 als directeur. Het laatste jaar zal
worden waargenomen door Ids Krol.
Zie voor verdere berichtgeving mbt samenwerkingsscholen de bijlage.
(APS = Algemeen Pedagogisch Studiecentrum)
10) Evaluatie eigen functioneren MR: Aanwezige MR leden zijn zeer tevreden
over het samen vergaderen.
11) Nieuwe leden en functieverdeling: De termijn van Ramona zit erop. Petra
Leistra wordt het nieuwe ouderlid. Ramona informeert bij Jelly en Petra of één
van hen belangstelling heeft voor het voorzitterschap.
De MR en SC van de BB willen graag voor de zomervakantie met ons
vergaderingen. We zullen aangeven dat het ons zinvoller lijkt om dat ná de
zomervakantie te doen, wanneer ook de nieuwe leden zitting hebben
genomen.
12) Rondvraag: I.v.m. het overlijden van Jelly haar vader, besluiten we om
namens de MR een kaart te sturen.
13) Sluiting
Ramona bedankt een ieder voor hun komst en sluit de vergadering.

30 april 2015

-

Sigrid Wobma

