Medezeggenschapsraad (MR) Kiezel en Kei
ONDERWIJSPR1MAIR
Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard , Oudewater & Montfoort

Notulen MR vergadering
Vergaderingsdatum
Aanvang
Status
Aanwezigen
Afwezig

: 2018-11-6
: 20.00 uur
:
: Laurens, Clemens, Paulienke, Bianca, Mik, Sanne,
Thijs Marleen en Connie.
:X

Punt
1.

Opening en vaststellen agenda:
Mik heet iedereen welkom. De agenda akkoord.

2.

Notulen vorige vergadering 17 september 2018:
● punt 2 van mededelingen wat uitbreiden.
● punt 5, ondernemingschap wordt ondernemerschap.
● Connie kijkt naar het jaarplan en past deze eventueel aan naar het
huidige schooljaar.
● Wat is de status van de app en wanneer wordt dit gecommuniceerd
naar ouders? De vraag over welke informatie uit de app wordt
doorgespeeld, ligt bij Concepts, de ontwikkelaar van de app. We
wachten op het antwoord. Er komen nu dus geen foto’s op de
schoolapp. Als er antwoord gegeven is, wordt er een besluit genomen
en wordt dit ook gecommuniceerd met ouders.
Actiepunten:
● Mik heeft nog geen zitting genomen in de GMR namens Kiezel en Kei.
Bij punt 8 wordt hierover besloten.
● Ouders van de MR op Sharepoint.

3.

Rondvraag:
Geen
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4.

Mededelingen Directie:
● Er is overleg geweest over eventuele centrale inkoop van materialen
binnen de stichting. Directeuren hebben de voorkeur verder te gaan
hoe ze dit nu gewend zijn. Service en vertrouwen geven hierbij de
doorslag.
● André Lammers is op bezoek geweest tijdens een vergadering.
Gevraagd hoe het gaat met het team en was aanwezig bij de
vergadering over anderen tijden. Hij was positief over de gang van
zaken op Kiezel en Kei.
● Alle formulieren voor het delen van foto’s zijn binnen. Er zijn twee
gezinnen die dit niet wenselijk vinden voor hun kind. In deze groepen
wordt hier rekening mee te houden. Vandaag in het MT is besproken
hoe het verder gaat met de foto’s die Anja Kleybeuker altijd maakte.

●

●

●
●

Dit is met de huidige situatie niet meer aan de orde. Zij wordt bedankt
voor haar werkzaamheden van afgelopen jaren. Tijdens de musical
komt Anja eventueel wel foto's maken. Er wordt daarvoor t.z.t. een
andere brief meegegeven aan de ouders van groep 8.
Vanuit de werkgroep ‘doordacht lesgeven’ zijn er deze week
klassenbezoeken. Dit vormt de 0-meting (het uitgangspunt) voor de
studiedag van woensdag 14 november.
Wethouder Boere gaat zich er sterk voor maken dat de raad in
november/december gaat kiezen voor gezamenlijke nieuwbouw van
beide basisscholen in het dorp.
Stichting kampt met forse tekorten.
Op dit moment zijn er 7 scholen zonder directeur, mogelijk binnenkort
8. Er worden interim-directeuren aangesteld. De directeuren hebben
met de Raad van Toezicht gesproken om hun zorgen te uiten over het
omgaan met de vervangingsproblematiek, continuïteit en de algemene
aansturing van de stichting. De hoop is er dat snel een nieuwe directeur
aangesteld wordt.
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5.

Conceptbegroting
Conceptbegroting wordt uitgedeeld. Er wordt een korte toelichting gegeven.
We gaan terug in leerlingaantallen en zullen volgend jaar starten met 12
groepen i.p.v. 13. Laurens levert nog deze week de uitgewerkte versie aan bij
de MR.

6. Andere schooltijden
De commissie heeft een brief opgesteld voor ouders. Deze is tot stand
gekomen na het mislopen van het traject voor de zomervakantie. De punten
die uit de eerste enquête zijn gekomen, zijn goed bekeken. Een aantal ouders
zijn achter nieuwe naschoolse opvangmogelijkheden aangegaan. Er zijn 4
bedrijven die hierop hebben gereageerd.
In het team is ook gekeken wat mogelijk was. Kunnen we de optie, de opvang
tijdens de lunch zelf regelen, toch mogelijk maken? Daar is een plan voor
gemaakt. Dat plan is besproken met het team. Er bleken organisatorisch wat
haken en ogen aan te zitten. Dit omdat er in geval van ziekte of afwezigheid
snel problemen ontstaan. Een wijziging in de CAO maakt het mogelijk dat de
pauze van de leerkrachten ook na 14.00 uur gehouden mag worden. De
leerkrachten gaven aan dan zelf de etenspauze met leerlingen te organiseren.
Dit om vooral de rust voor leerlingen te bewaren. Ook omdat ouders in de
eerdere enquête aangaven dat ze niet willen betalen of willen dat andere
ouders op hun kind letten.
De OMR heeft de brief eerder al ontvangen ter beoordeling. De brief wordt
behalve namens de school (werkgroep), ook gestuurd namens de OMR als
ouderraadpleging.
Aanpassingen aan de brief van de OMR:
-Het stukje ‘overige informatie’ verplaatsen naar het begin.
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-Overzicht met lestijden ook bij het eerste voorstel toevoegen.
-De voorkeur van de school te kennen geven.
-Verder neutrale beschrijvingen per voorstel, beide voorstellen gelijker
neerzetten.
-Schermtijd pauze, filmpje niet benoemen in de brief.
Deze aanpassingen neemt Laurens mee naar de werkgroep. Na de
aanpassingen zal de brief weer worden gedeeld met de OMR. Pas na
goedkeuring van alle leden van de OMR, wordt de brief verstuurd naar
ouders.
Na stemming komt de uitslag en de vraag is nu:
Volgt de OMR de meerderheid van stemmen van de ouderraadpleging?
-Clemens, volgen de meerderheid
-Bianca, volgen de meerderheid
-Paulienke, volgen de meerderheid
-Mik, niet perse de meerderheid volgen, OMR moet vrij zijn om een gedragen
keuze te maken.
7.

Zwemprotocol
In juni moet het zwemprotocol voor het nieuwe schooljaar worden uitgereikt
ter goedkeuring.

8.

Mededelingen GMR Deze zijn er niet. Mik zal vanaf nu zitting nemen in de
GMR namens Kiezel en Kei.

9.

Begroting MR
Begroting van de MR van 2017 moet ter goedkeuring naar de kascommissie.
Dit doen Clemens en Bianca.

10. Ingekomen post Geen
11. Kletskeien MR mededelingen
Mail naar alle ouders met een update vanuit de werkgroep andere tijden.
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