Notulen MR vergadering 9 juli 2019
Aanwezig:
● Marloes, Marijke en Sarah
● Anoek, Gijs en Patrick
● Eveline
Agenda:
1. Notulen en inkomende stukken (GMR, HB beleid, kalender)
2. Lopende zaken (HB ouders, IKC, CvB)
3. Formatie + advies (3/4B)
Vanaf 20.30u toehoorders welkom
4. Schoolplan
5. Reglement/ statuten (Samenstelling MR)
6. Jaarplannen (HB beleid)
7. Communicatie (e-mail MR)
8. ICT, accounts (status)
9. Rondvraag
1. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.
Moeten op de website worden geplaatst.
Actie: Patrick mailt notulen naar Eveline en Danielle plaatst ze op de Kompas website.
GMR: notulen zijn gemaakt en bekend gemaakt.
Jaarkalender is naar MR mailbox gemaild.
Dit jaar weinig studiedagen. Het Kompas heeft korte lesdagen, waardoor het puzzelen was
met de jaarplanning. Morgenwijzer heeft de kalender gecheckt. Vrijdag na Hemelvaart vrij.
Actie Eveline: Circus Salto nog niet afzeggen. Kanjertraining deelnemers inventariseren.
Planning MR vergaderingen
10 september 2019
(25 september 2019 ouderavond/HB/fusie)
(14 oktober gezamenlijke MR)
29 oktober 2019
10 december 2019
4 februari 2020
14 april 2020
16 juni 2020
Schaaktoernooi wordt in week 11 van 2020 gepland.
2. Lopende zaken & 3. Formatie

Plan 3/4AB is gecommuniceerd aan ouders van betreffende kinderen. Marijke geeft aan dat
er bij haar door ouders positief is gereageerd. Vrijdag 12 juli 2019 is inloop om daarover te
praten. Ouders moeten dit wel aanmelden.
Er wordt gezocht naar een ervaren bovenbouw-leerkracht met HB ervaring die gespreid over
de week kan assisteren.
In verband met de zorgen over groep 7/8B wordt gesproken met een ervaren
bovenbouw/voortgezet onderwijs leerkracht die op een andere school heeft laten zien dat hij
de rust terug kan laten keren.
Vergadering met CvB
Eerste keer brandbrief van MR besproken. Tweede gesprek over de historie van het
Kompas, regiofunctie. Terug naar Koersnotitie: inclusief waar het kan, exclusief waar nodig.
Toen kwam brief die anders uitgelegd kon worden. Ouderavond kan niet plaatsvinden voor
de zomervakantie. Morgenwijzer wil dit goed aanpakken, omdat de communicatie niet
duidelijk is geweest de afgelopen maanden. De stichting is aan het onderzoeken hoe het
onderwijs naar passend gaat
Vandaag heeft CvB met WIJdeVenen gezeten. Het gaat af van dat bestuursniveau en wordt
weer bij de directies neergelegd.
Bij de ouderavond schuift ook een HB specialist aan (Margje van Muiswinkel).
4. Schoolplan
Eveline is druk bezig met Marijke en Maria van de andere basisscholen en dit moet voor 1
oktober 2019 besproken zijn.
5. Reglement en statuten MR
In GMR is nieuw statuut vastgesteld. MR Kompas kan hier iets van afwijken. Bijvoorbeeld
samenstelling van de MR is door GMR op 2 ouders en 2 personeelsleden gesteld. Kompas
kan 3 om 3 aanhouden. Maar het personeel krijgt maar een bepaald aantal uren en deze
uren gaan ook op aan het fusietraject.
Besloten in de vergadering is dat het komend schooljaar met 2 leerkrachten en 2 ouders
wordt voortgezet. Sarah en Patrick komen niet terug in de MR in schooljaar 2019-2020.
Actie: Voor de tussentijdse vacature die ontstaat door het vertrek van Patrick, wordt Arjan
Tupan gevraagd om zijn plaats in te nemen.

Reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Morgenwijzer, met
toelichting
https://morgenwijzer.nl/bestanden/3545/Reglement-GMR-vastgesteld-14022017.p
df
Artikel 13 Uitslag verkiezingen
uitslag verkiezingen

1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich
hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een
gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de raad vastgesteld en schriftelijk
bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten.
Artikel 14 Tussentijdse vacature
tussentijdse vacatures
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de raad tot opvolger van het
betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de
vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13 lid 2 daarvoor als eerste in aanmerking
komt.
2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De raad
doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de
betrokken kandidaat.
3. Indien uit een groep kiesgerechtigden (personeel, ouders) minder kandidaten zijn
gesteld dan er zetels in de raad voor die geleding zijn of indien er geen opvolger als
bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden door het
houden van een tussentijdse verkiezing. In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van
overeenkomstige toepassing.

6. HB beleid
Actie: Marloes ontvangt graag deze week feedback op het door haar rond gemailde
HB-beleid.
Door de oudergeleding wordt aangegeven dat er meer specifieke randvoorwaarden werden
verwacht in het document: Grootte HB groep? Hoeveel leerlingen heb je minimaal nodig om
een aparte HB groep te vormen? Welke opleiding is een pre om voor deze groepen te
komen staan? Is er ook extern advies dat voor het HB-beleid ingewonnen kan worden?
7. Communicatie
Afspraak: Als er een mail aan de MR mailbox wordt gestuurd moet hier een app over
gestuurd worden. Zodoende weet iedereen dat er iets te lezen is. Als 1 persoon een mail
opent staat de mail namelijk als gelezen.
De website moet nogmaals kritisch worden doorgenomen om te bepalen of alle gewenste
informatie erop staat.
Actie Eveline: Koersnotitie en notulen moeten nog worden toegevoegd.
8. ICT, accounts (status)
Computers zijn geplaatst door Emjee en werken fijn. Er staat nog een reserve in de
HB-begroting die verdeeld moet worden. Er waren nog ouders die moesten betalen en er
moeten nog rekeningen worden betaald. In september 2019 komt de afsluitende
HB-begroting 2018-2019 en zal er in de MR-vergadering besloten moeten worden wat er

met dat geld wordt gedaan. Er kan ook een HB-training of HB-opleiding worden betaald uit
de HB-ouderbijdrages.
Voor volgend schooljaar wordt weer € 25 uit de € 250 HB-ouderbijdrage gehaald voor de
algemene ouderbijdrage.
9. Rondvraag
Voeding: Misschien op een later tijdstip kijken of een project mogelijk is over voeding. Niet
belerend. Maar om inzicht te krijgen in eetpatronen en eventueel samenhangend gedrag.

