MR notulen 30 maart 2021
Start 19.30u, locatie: via teams
1. Welkom
Marianne heet iedereen welkom. We houden een kort voorstel rondje.
2. Start met Aris en Yvette, kennismaken.
Aris vertelt hoe de procedure aangaande de benoeming van een nieuwe directeur in elkaar
steekt. Welke mogelijkheden er zijn om te benoemen een adjunctdirecteur of een directeur
van meerdere scholen of een directeur alleen voor onze school.
3. Vervolg afspraken rondom nieuwe directeur:
Woensdagmiddag 7 april a.s. om 16.00 uur via teams

N.a.v. bovenstaande zal Marianne een opzetje maken voor een parro over de aanstaande
benoeming en opstelling van de vacature voor de nieuw te benoemen directeur. Inbreng van ouders
zal worden gevraag, wat vinden zij belangrijk?
Aris en Yvette verlaten de MR vergadering
Petra sluit aan bij de MR vergadering
4. Vaststellen agenda 30 maart 2021
Agenda wordt vastgesteld.
5. Vaststellen notulen van 12 januari 2020
Notulen zijn al vastgesteld en staan op de website.
6. Vervolg Corona- school, oa contact ouders en leerkrachten
We hebben de ouders niet in school, maar zoeken wel naar wat kan. Ook in het contact met
ouders. Soms in school soms via teams.
Inbreng oudergeleding MR: wij horen geen negatieve geluiden over het contact op afstand
tussen ouders, leerlingen en school.
7. Vragen m.b.t. memo Petra
Over schoolreizen/kampen en musicals wordt in het volgende directeuren overleg een
besluit genomen. Dit kan ook per school verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld de
groepsgrote. Koningsspelen gaan we samendoen met Garnwerd in Feerwerd op het
sportveld.
8. Kromme Akkers- Petra
De Kromme Akkers hebben de afgelopen jaren steeds de dans ontsprongen als het gaat om
krimp. Ze zijn nooit onder de 50 leerlingen gekomen en voelen daarom op dit moment ook
niet de noodzaak om samenwerking te zoeken met een andere school.
9. Zichtbaar maken van de school in het dorp
De laatste tijd zijn we alweer wat meer zichtbaar met stukjes in de krant. Dit zou meer
uitgebreid kunnen worden. Vroeger hadden we bijv. Lampiontocht met Sintmaarten door
het dorp, in de feestweek een optocht e.d.
10. Missie en Visie
Hier is het team aan het begin van het jaar mee begonnen maar dit is blijven liggen ivm
corona. Petra heeft een afspraak met Caroline v/d Weerdt ( pr commissie) om deze verder
uit te werken. Eigenlijk hadden we afgesproken: als je vraagt waar staat de school voor moet
je dit zo op kunnen noemen. Dit kunnen we op het moment nog niet het waarmaken.

11. Identiteitscommissie.
Hier moeten de puntjes op de i worden gezet. De directeursbestuurders van zowel VCPO als
Lauwers en Eems willen graag een IdentiteitsCommissie in stand houden. Voor nu zou er ook
een opdracht aan verbonden kunnen zijn : andere invulling in de lessen.
Is het rustig blijft het een slapende commissie maar wel ieder jaar zichtbaar tijdens bijv. de
jaarvergadering. Er zouden dan ook ouders en teamleden in moeten zitten.
12. De groepscombinatie
Het staat nog niet vast maar zal toch zeer waarschijnlijk wel 1,2,3 worden 4,5,6 en 7,8.
Belangrijk is om voor ouders te weten hoe gaat het eruit zien. Het is moeilijk om een
meerjarenplan op te stellen omdat we ook af en toe een zak geld krijgen voor een korte
periode maar niet voor de lange termijn. Bovendien kijken we ook altijd naar het aantal
leerlingen dat
Afspraak: Als het met het team besproken is kan het voorstel naar de MR en dan in een
aparte brief naar de ouders zodat die goed voorbereidt zijn en meegenomen worden in het
gebeuren.
Petra verlaat na dit punt de MR vergadering.
13. Info van de GMR- bericht van Gerard.
Gerard heeft binnenkort contact met de Kromme Akkers. Het is de MR niet duidelijk
waarover.
Door het samengaan van de twee besturen ( VCPO en L&E ) wordt ook opnieuw geijkt hoe
groot de scholen moeten zijn. Dat is wel een punt om scherp op te zijn
14. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
15. Sluiting
Nb Data MR vergaderingen 2020-2021
•
•
•
•
•
•

25 augustus 2020
27 oktober 2020
12 januari 2021
30 maart 2021
1 juni 2021
22 juni 2021 jaarvergadering

