Notulen
Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
dinsdag 11 februari 2020 19:45 Meidoornsingel
Aanwezig oudergeleding: Sander, Loes, Paul
Afwezig oudergeleding: geen
Aanwezig personeelsgeleding: Ingrid, Asia en Sonja
Afwezig personeelsgeleding: geen
Aanwezig: Interim directeur Jos van Adrichem
__________________________________________________________________________________
Gasten: Frank Sparrenburg en Gemma Visser

AGENDA
MR-vergadering OBS De Wilgenstam
Dinsdag 11 februari 2020 19:45u Meidoornsingel

Ad.1

●

Agenda

●

Vaststellen notulen vergadering 3 december 2019

●

Kennismaking nieuwe MR-leden

●

Mededelingen Jos van Adrichem
●

Stand van zaken directievoering/personeelszaken

●

Stand van zaken huisvesting/schoolplein

●

Bespreken 3 e-mails ouders over verhuizing

●

Voorstel extra vakantiedagen i.v.m. verhuizing: advies MR

●

Inventarisatie Arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid

●

Begroting

●

Gedragsprotocol

●

Antipestbeleid: vanuit directie melding aantal incidenten

●

Schoolplan

●

Rondvraag

Agenda
De agenda is aangepast. (Ad. 5 wordt als eerste behandeld)
Twee ouders komen allereerst een toelichting geven op hun ingezonden e-mail betreffende de
huisvestingsplannen en opheffen van de locatie Wilgenlei.

Ad.2
Vaststellen notulen vergadering 3-12-019
Deze zijn i.v.m. tijdgebrek niet besproken.

Ad. 3
Kennismaking nieuwe MR-leden
Mr leden hebben zich aan elkaar voorgesteld
Loes van Donkelaar en Paul van Agthoven zijn de nieuwe leden.

Ad.4
Mededelingen directie: Directievoering/Personeelszaken
Jos van Adrichem zal vooralsnog tot de zomervakantie de directietaken op zich nemen.

Inventarisatie Arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid
Er zijn geen Arbozaken besproken.
Er zijn een aantal leerkrachten ziek. Deze worden vervangen door een oud leerkracht van school en
leerkrachten die extra dagen gaan werken.
Tevens zijn er twee collega’s (zij-instromers) aangenomen die in eerste instantie naast de huidige
leerkrachten zullen werken.

Stand van zaken huisvesting/schoolplein
-

Er zijn nog geen besluiten genomen over de verhuizing en het schoolplein. Directie en MR
zijn aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Verdere informatie volgt.

Voorstel extra vakantiedagen i.v.m. verhuizing: advies MR
-

Is nog onbekend en hangt af van de uitkomst van de verhuizing van Wilgenlei naar
Meidoornsingel. Belangrijk is wel dat ouders vroegtijdig te horen krijgen indien er extra
vakantiedagen ingepland worden.

Ad.5

Bespreken 3 e-mails ouders over verhuizing
Twee ouders hebben lijfelijk een toelichting gegeven op hun ingezonden email. De derde mail was
van Laila Overdulve

Allereerst gaven de ouders aan dat men positief is over het samenvoegen van de groepen op één
locatie. Ouders gaven ook aan dat het natuurplein zoals op de Meidoornsingel aanwezig is een van
de belangrijkste redenen is waarom ouders voor de Wilgenstam kiezen. Naar aanleiding van de
inloopbijeenkomst hebben deze ouders dus de volgende zorgen geuit over de voorgenomen plannen.
●

De noodlokalen zoals gepresenteerd zouden te veel zon wegnemen van het kleuterplein.

●

I.v.m. de verkleining van het schoolplein zal het erg drukker op het plein worden. Zeker met
de extra leerlingen van de Lei erbij.

●

Het straataanzicht van de school zou bijna geheel ontnomen worden.

●

Men is bang dat, indien het aantal leerlingen op de school zou krimpen de komende jaren, de
semi permanente oplossing zoals nu het plan is vertraging op zal leveren voor een
permanente oplossing.

●

Ouders denken dat de noodlokalen op het kleuterplein een negatief effect zullen hebben op
het leerlingenaantal.

Ouders hebben enkele alternatieven gegeven voor een permanente oplossing.
Met ouders is besproken dat de MR een reactie zal sturen aan BOOR met daarin een verzoek tot het
bedenken van alternatieven voor de noodlocatie.

Ad 6
Antipestbeleid: vanuit directie melding aantal incidenten
Zie Ad. 8

Ad. 7
Begroting
Jos gaat met BOOR overleggen hoe en wat van de begroting met de MR besproken zal worden. Komt
hij later op terug.
Ad. 8
Gedragsprotocol
Er is een gedragsprotocol in de maak en zal als het af is na de voorjaarsvakantie in werking gaan.
Ouders krijgen hier nog een bericht over.

Ad.9
Antipestbeleid: vanuit directie melding aantal incidenten
Antipestbeleid: vanuit directie melding aantal incidenten. Zie Ad. 8

Ad.10
Schoolplan
Het schoolplan is door Jeanine al naar het bestuur gestuurd. De MR heeft het niet meer ingezien en
was benieuwd of de op- en aanmerkingen van de MR hierin verwerkt waren. Ook heeft de MR het
schoolplan nog niet officieel goedgekeurd. De MR heeft het plan inmiddels doorgenomen en
vergeleken met de aanbevelingen. Het is de MR opgevallen dat er nog enkele wijzigingen die niet zijn
doorgevoerd. Jos heeft aangegeven dat het een levend document is en altijd aangevuld kan worden
en aan Ingrid gevraagd om het aan te passen.

Ad.11
Rondvraag: geen vragen.
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