Notulen MR vergadering 4 februari
1. Opening
Aanwezig zijn Arjan, Anoek, Stephanie en Marloes. Eveline is als adviseur aanwezig.
De agenda wordt als volgt vastgesteld
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Opening
Ingelaste spreektijd: Thea Janson, bestuursvoorzitter Wijdevenen over fusieschool
Notulen vorige vergadering (10 december 2019)
Actielijst
Ingekomen stukken
a. Indeling groepen en locaties
b. Methodenoverzicht
c. Lestijden
FER
Communicatie
Schoolreis (Stephanie)
WVTTK
Rondvraag
Sluiting

2. Spreektijd Thea Janson
Thea Janson introduceert het voorstel voor de directie van de nieuwe school, waarbij vanwege het
formaat van de school, en volgens het beleid van WIJ de Venen een directieteam van 2 leden wordt
voorgesteld. Dit zullen Marijke Kieboom en Ruud van Geene zijn. Gevraagd wordt naar onze mening
daarover. Die komt in het kort neer op:
-

Er is zorg over de stijl van het micromanagen, wat voor een autonoom team als bij het
Kompas strijdig is met de werkwijze;
Er is zorg over de kwaliteit van de communicatie;
Er is zorg over het verschil tussen het leiden van een relatief kleine school en het leiden van
een grotere school
We geven aan dat er in principe geen bezwaar is tegen een directieteam bestaande uit
Marijke en Ruud, mits zij vanuit WIJ de Venen de juiste begeleiding krijgen om in hun nieuwe
rol te groeien en die goed te kunnen uitvoeren.

3. Notulen vorige vergadering
De notulen zijn niet door iedereen ontvangen. Afgesproken wordt dat voor het einde van de week
iedereen via de WhatsApp groep laat weten of er nog op- of aanmerkingen zijn.
Noot voor vergadering 14 april: Notulen vergadering december zijn goedgekeurd.

4. Actielijst
Actielijst wordt doorgenomen. Acties zijn uitgevoerd. Actie over beeldschermgebruik wordt
afgesloten.

5. Ingekomen stukken
Er zijn drie ingekomen stukken: de nieuwe indeling groepen en locaties voor het schooljaar
2020/2021, het methodenoverzicht en een voorstel voor de lestijden.
Indeling groepen en locaties
Dit voorstel stuit op enkele bezwaren. Ons advies is dan ook het volgende:
1) Onderzoek hoeveel gezinnen worden geraakt en vindt een goede oplossing voor gezinnen
waarvan de kinderen op meer dan 1 locatie ingedeeld zijn;
2) De verandering lijkt voor kinderen van het Kompas het grootst te worden, hierdoor wordt de
indruk gewekt dat deze groep als het minst belangrijk wordt gezien; het is van belang
duidelijk te maken dat dit niet het geval is.
Methodenoverzicht
Voor dit voorstel geeft het personeel aan zich niet volledig te herkennen in de keuze. Het proces lijkt
meer gericht te zijn geweest op samenvoeging van bestaande methodes dan het zoeken naar nieuwe
methodes. Het advies is om deze keuze tijdelijk te laten zijn, en op zoek te gaan naar methoden die
het beste zijn.
Voorstel lestijden
Hiertegen zijn geen zwaarwegende bezwaren. Wel zijn er vragen bij het aantal deelnames aan de
enquête en wordt ook aangegeven dat de inloopochtend niet de juiste manier is, omdat daarmee
slechts een deel van de ouders bereikt wordt.
Alles in overweging nemende, stemt de MR in.

6. FER
De eerste versie van de Fusie Effect Rapportage wordt als onvoldoende beoordeeld. Er staan
onduidelijkheden en onjuistheden in. Arjan is als voorzitter, samen met de MR-voorzitters van De
Vosseschans en De Fontein, bezig met het verzamelen van opmerkingen en verbetervoorstellen. Dit
gebeurt verder in overleg tussen de directeuren en de MR-voorzitters.

7. Communicatie
Gezien de tijd wordt dit punt overgeslagen.

8. Schoolreis
Het personeel heeft de vraag om de schoolreis dit jaar te verplaatsen naar een vrijdag. Dat zou
betekenen dat de laatste vrijdag van het jaar als vrije dag kan worden beschouwd.
De MR stemt in met dit voorstel.

9. WVTTK
Er komen twee punten aan bod. Ten eerste de situatie rondom de groep 7/8 B. De ontwikkelingen
zijn vers en worden verder gemonitord. Het is te vroeg om hier iets over te zeggen.
Ten tweede is er een vraag van een ouder over de vrijwillige ouderbijdrage voor het HB onderwijs. Er
wordt benadrukt dat dit een vrijwillige bijdrage is en dat niet betalen geen consequenties heeft. Ook
wordt aangegeven dat dit in de toekomst waarschijnlijk anders gaat.

10. Rondvraag
Geen verdere vragen.

11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

Actielijst
Nr
1
2
3
4

Actie
Publiceren notulen vorige vergadering
Aanpassen brief over HB ouderbijdrage
Publiceren statuten MR op website
Versturen afscheidsbrief Gijs

Uitvoerder
Team
Eveline
Team
Team

Punt
2
2
3
5

5

Beeldschermgebruik ?

?

12

Status
Open
Af
Open
Af

Datum af
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