Notulen van de vergadering van de MR/SR gehouden op 1 maart 2016

Aanwezig:
Wilfred Meulenbroeks, voorzitter (MR)
Erik Bruininx (SR)
Marianne van den Borne (SR)
Resi van Roovert (MR)
Baukje de Wit (MR)
Esther Ketelaar (SR)
Willem van den Borne (SR)
Heidi van Herk, notulist (MR)
Opening
Wilfred opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen bij de agenda.
Notulen van 8 december 2015
Correctie op de notulen
Pagina 3: de info-avond is niet op 16 januari maar op 21 januari.
Naar aanleiding van de notulen
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.
Actiepunten:
- Baukje zou in de gedragscode zetten dat we ernaar streven dat er altijd 2 BHV-ers op school
aanwezig zijn. Dit ligt bij Bas. Baukje zal Bas er nog een keer aan herinneren.
- Kempenglas: Baukje houdt ons op de hoogte als er nieuws is.
- Waarom willen de Piramide en de Groote Aard een andere vorm van continurooster
onderzoeken? Wilfred heeft hier geen duidelijk antwoord op gekregen.
- Het voorbereidingsgroepje van de schooltijden is bij elkaar geweest.
- Het e-mailadres m.b.t. de schooltijden is geopend.
- De informatieavond over de schooltijden is achter de rug.
- Wilfred heeft over de vergunning contact gezocht met de terzake deskundige: een vergunning na
3 jaar is laat maar het mag wel. Aandachtspunt van Wilfred: de vergunning is voor 200 mensen.
Als er meer dan 200 mensen in de school aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij een open dag, moet je
nadenken wat je dan doet als er ontruimd moet worden.
Alle actiepunten zijn hiermee afgewerkt.
Resultaat uit werkgroep schooltijden en vervolg vanuit MR
Wilfred vat de uitkomst van het overleg van de werkgroep samen:
Er wordt een peiling uitgezet voor de ouders. Ouders die op dit moment kinderen hebben in groep 6 of
lager of die hun kind hebben ingeschreven mogen 1 stem per gezin uitbrengen op model X, Y of het
huidige model. Er komt 1 gezamenlijke stembus voor alle HooLaHu-scholen. Bij het tellen van de
stemmen worden de stemmen voor model X en Y bij elkaar opgeteld. Als meer dan 50% van de
stemmen wordt uitgebracht op het huidige model dan verandert er niets. Indien model X en Y samen
een meerderheid krijgen dan wordt er bekeken voor welk model de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Hierbij wordt gekeken naar de stemmen van de ouders met kinderen in groep 0, 1 en 2.
Erik vraagt zich af of hierbij het belang van de lokale MR wordt onderkend. Er is bewust gekozen voor
een eigen MR voor elke school, en niet voor een gezamenlijke MR voor de HooLaHu-scholen. Als MR
behartig je de belangen van je eigen achterban en dus moet je weten waarvoor je eigen achterban
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kiest. Wilfred geeft aan dat de werkgroep hier ook over gediscussieerd heeft maar dat er uiteindelijk
toch voor is gekozen het lokale resultaat ondergeschikt te maken aan het grote geheel. Het collectief
van de groep is belangrijk om samen tot een advies te komen.
Na enige discussie wordt besloten dat de stembriefjes genummerd zullen worden waardoor het
duidelijk is welke stemmen van de ouders van De Akkerwinde zijn. De stemmen worden allemaal
samen opgeteld maar als MR van de Akkerwinde kunnen we zo wel zien wat onze achterban gestemd
heeft. Wilfred bespreekt dit punt in het voorzittersoverleg van 7 maart (actie Wilfred).
Voorzittersoverleg 16 februari 2016 en GMR 14 december 2015
Wilfred heeft inmiddels de notulen ontvangen van het voorzittersoverleg. Hij zal deze doorsturen.
Belangrijk hierbij is dat er een extra studiedag komt op 20 juni, dit hebben de voorzitters akkoord
bevonden. Het volgende voorzittersoverleg vindt plaats op 14 juni.
Veiligheidsjaarverslag 2015
Wilfred heeft enkele opmerkingen aan Baukje doorgegeven. Baukje verwerkt deze opmerkingen in het
verslag (actie Baukje). Als iemand anders nog opmerkingen heeft dan dit graag via de mail aan
Baukje doorgeven.
MR/SR-jaarverslag 2015
Dit is vastgesteld.
Trendanalyse
Baukje geeft een toelichting.
De conclusie is dat de school tevreden is. Er zijn een paar aandachtspunten maar die zijn al in beeld.
In september zetten we dit punt weer op de agenda en dan zullen we er meer tijd aan besteden (actie
Wilfred).
Info uit team / groepen
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering (actie Wilfred).
Rondvraag
Baukje en Heidi zijn benieuwd naar de reacties op de nieuwe rapporten, het portfolio en de gewijzigde
ouderavonden. Dit punt komt de volgende keer terug op de agenda (actie Wilfred).
Volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op 19 april 2016.
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