MR vergadering maandag 13 april (afwezig: Xandra)
1. Opening met de OR.
2. Mededelingen school Arnold.
• De diverse activiteiten in maart (open dag, rekendag, Rots & Water certificaat) zijn
prima verlopen.
• Instroom met nieuwe leerlingen gaat goed. De groeiformatie van +3% + 13 is gehaald
• Ook in april weer voldoende activiteiten op de agenda
3.

Splitsen/vaststellen agenda

4.

Notulen MR vergadering 9 maart
Update van de actiepunten uit de notulen:
Ivm vertrek Arnold schuift Eva aan bij MR, Durk gaat over de formatie en schuift aan bij CR
overleg
Ivm vertrek Arnold voorstel van Arnold om huidige schoolplan te verlengen tot 1 januari.
Daar komt bij dat het strategisch beleidsplan vanuit boven schoolse nog niet gereed is. Het is
erg onrustig momenteel boven schools ivm vertrek van directeur uit Bergum, fors aantal
vacatures voor directeur om dit moment (plm 4).
Actie MR richting GMR: het ontbreken van strategisch beleidsplan heeft impact voor OBS
Hurdegaryp. Wanneer is dit plan gereed? Nodig voor schoolplan op schoolniveau. Joke
bespreekt dit met Eva om mee te nemen naar GMR
Inspectiebezoek. Voortgang was prima. Rekentoets boven gemiddelde norm van de
inspectie. Nog extra informatie gevraagd mbt de ontwikkeling van de leerkrachten. Dit zal
Arnold aanleveren. Vervolg is 15 juni. Tussenrapportage volgt nog en zal Arnold doormailen
Screens. Moest uitbesteed worden aan BCN. Loopt dus nog. Tevens nog een forse nota
gekregen van Eur 3000,-- mbt onderzoek destijds. Dit was niet afgesproken. Wordt vervolgd.
Actie Joke richting Eva: Vraag stellen aan GMR of er gewerkt gaat worden met overlegmodel
of basismodel. Dit moet eerst in GMR besloten worden
Actie Joke richting Eva: Gevolgen van de cao wel helder genoeg? Actie nodig vanuit
bovenschools. En data opvragen voor GMR overleggen vlg jaar. MR wil hier afspraken op
aanpassen.
Vacature Arnold. BAC is nog niet bijeen geweest. Waar is het wachten op? Ouder is gevraagd
en doorgegeven: Ate Oosterhoff. P&O is met profiel bezig (Jitty). Actie Suzanne belt Lutzen

5.

Formatie
Recht op 0,37 formatie. Op dit moment 6 mdw vanuit bovenschools die nog voorrang
hebben. Dit betreft grote banen. In principe heeft OBS zelf de oplossing voor handen met
interne mensen die wel uitbreiding van uren willen.
Mobiliteit vindt op dit moment plaats. Niemand heeft zich aangemeld. Arnold gaat dit
overdragen aan Durk.

6.

Plan van aanpak gr 6/7/8
Meeste is afgerond. Er volgt nog 1 beoordeling en de electrische bel is nog niet geregeld ivm
kostenaspect (Eur 1.000)

7.

Continurooster
Woensdag 15 april een vervolgbijeenkomst incl evaluatie voortgang met de Winde. Alsdan
vervolg acties te bepalen met concrete tijdslijnen. Ook mbt communicatie richting ouders.
Durk neemt werkgroep CR over van Arnold.

8.

Vacature MR
Is uitgezet in nieuwsbrief. Er is al mogelijke belangstelling uitgesproken . We wachten
formele acties af. Evt kan voorzittersrol worden opgepakt door zittende deelnemers MR.

9.

Opvolging Arnold.
Zie agendapunt 4.

10.

GMR
Geen

11.

Ingekomen stukken
Geen

12.

Wvttk

13.

Rondvraag

14.

Sluiting. Volgende overleg is 18 mei

Ellie Jager

