Notulen MR-vergadering 27-10-2020
Tijd 19:45 uur -21:45 uur
Locatie: Google Meet
Aanwezig: Paul, Sander, Loes, Ingrid, Esther, Stephany.
Directie: Ronald (vanaf 20.30 uur).
Bovenschoolse directie: Door (vanaf 21.00 uur).

AGENDA
MR-vergadering OBS De Wilgenstam
Dinsdag 27 oktober 2020 19:45u via Google meet



Agenda



Vaststellen notulen vergadering 22 september 2020



Mededelingen Ronald Pieck


Stand van zaken directievoering/personeelszaken



Stand van zaken huisvesting/schoolplein



Stand van zaken vacature nieuwe directeur



Algemene ouderavond



Beleid school m.b.t. te laat komen en uit klas plaatsen van kinderen (n.a.v. klachten die
MR van ouders kreeg)



Jaarplanner, regeling vakantie schooljaar 2020-2021 (adviesbevoegdheid MR)



Jaarplanner MR (inclusief vergaderdata)



Taakverdeling MR dit schooljaar



Rondvraag

1. Agenda
De agenda wordt vastgesteld, punt 5 en 6 worden naar voren geschoven omdat punt 4 besproken gaat
worden met Door, die om 21.00 uur aansluit.
2. Notulen
Afgesproken wordt dat iedereen de opmerkingen aan Loes mailt zodat de notulen over de mail kunnen
worden vastgesteld.
N.a.v. de actielijst vertellen Paul en Sander dat zij bij Ronald zijn geweest om de begroting te bekijken.
Dit komt vooral door een overbesteding op personeelskosten en naschoolse activiteiten. De
overbesteding op naschoolse activiteiten komt door het bezuinigen van de gemeente Rotterdam op de
subsidie voor naschoolse activiteiten. Deze bezuiniging was bekend maar is niet doorgevoerd. Het tekort
is €300.000 en zal ten laste komen van de weerbaarheidsreserve van Boor. Stephany geeft aan dat er nu
wel weinig besteld kan worden en dat vaak wordt gesproken over financiële problemen.
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Loes geeft aan dat zij op 23 september met Ronald heeft gesproken over de communicatie aan ouders.
Ronald heeft inmiddels over de studiedagen gemaild, de klassenouders gevraagd contact met hem op te
nemen en contact opgenomen met de OR. Ook wordt er meer geplaatst op social media en is de
nieuwsbrief wat aangekleed.
3. Mededelingen Ronald Pieck
a. Stand van zaken directievoering/personeelszaken
De studiedag van 26 oktober heeft Ronald als zeer positief ervaren.
Voor wat betreft de financiën geeft Ronald aan dat hij het tekort over 2020 (- € 300.000,=) niet
verder op wil laten lopen. Boekjaar loopt van januari t/m december 2020. Directie werkt aan een
financiële structuur waarbij verantwoordelijkheden duidelijk zijn en er niet op allerhande potjes
overschreden kan worden.
Vanuit de MR wordt wel gevraagd om nu niet op allerhande kleine, maar wellicht wel essentiële,
zaken te bezuinigen. Directie geeft aan dat er een kleine ruimte is om materiaal aan te schaffen.
Belangrijk is dat de MR volgende keer serieus meegenomen wordt in de begroting voor 2021.
b. Stand van zaken huisvesting/schoolplein
Ronald heeft gesprekken gevoerd met zowel Mundo als de Rotterdamse Peuterschool. Hierbij
hoort hij van afspraken die hij niet op papier terugvindt. Hij wil alles zo goed mogelijk
inzichtelijk maken.
4. Stand van zaken nieuwe directeur
Door begint met de vraag voor een evaluatie van de opdracht van Ronald. De MR is op deze vraag niet
voorbereid. Besloten wordt dat de MR apart een evaluatie van de opdracht zal mailen aan Door. Daarna
licht Door het hele sollicitatieproces toe. Er komt een profiel met Boor-eigen en Wilgenstam-eigen
competenties. Hierop mag de MR adviseren. Input hiervoor is (ook) de analyse die Ronald maakt van de
school en de wijk. De vacature gaat gelijktijdig intern en extern geplaatst worden. Een lid van de
P(personeels)MR / O(oudergeleding)MR zal zitting nemen in de BAC (benoemings advies commissie).
Door hoopt aan te kunnen stellen per 1 maart. Er zal sprake zijn van een warme overdracht vanuit
Ronald.
Door zal Ronald de procedure mailen en die mailt deze aan de MR. Ook zal de MR te zijner tijd de
bovengenoemde analyse van Ronald ontvangen.
5. Algemene ouderavond
Ronald is op zoek naar wat input voor deze ouderavond. Advies is te kijken hoe andere scholen dit
oppakken. De MR stelt voor dat leerkrachten eventueel de ouders van hun groep kunnen wijzen op de
ouderavond en het programma. Verdere input wellicht van andere directeuren van Boor scholen? Hoe
doen zij het dit jaar?
6. Beleid school m.b.t. te laat komen en uit klas plaatsen van kinderen
Het te laat komen is sterk teruggelopen. Er zijn wat kritische reacties geweest van ouders maar nu komt
nog maar zelden een leerling te laat.
Voor wat betreft het uit de klas plaatsen van kinderen. Het omgaan met grensoverschrijdend gedrag moet
1 van de nieuwe proceskaarten worden, waarover gesproken is op de studiedag van 26 oktober. De MR
wordt uitgenodigd om deze proceskaart te bekijken en hierop te adviseren. Het uit de klas plaatsen van
kinderen naar een lagere klas (1 of 2 jaren), gedurende een hele week, (wat een of twee keer in het
vorige schooljaar heeft plaatsgevonden) wordt door de MR niet als gewenst en effectief beschouwd.
Ronald geeft aan dat de kaart nog in ontwikkeling is en voor de invoering daarvan de kaart met de MR
zal delen.
7. Jaarplanner, regeling vakantie schooljaar 2020-2021
Dit punt is niet besproken en doorgeschoven naar de volgende vergadering.
8.
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Jaarplanner MR (inclusief vergaderdata)

Dit punt is niet besproken en doorgeschoven naar de volgende vergadering.
9. Taakverdeling MR dit schooljaar
Dit punt is niet besproken en doorgeschoven naar de volgende vergadering.
10. Rondvraag
Ingrid: Kunnen we nog de actiepunten uit de notulen van 13-07-20 bespreken?
Door, Jos en Philippine hebben tijdens deze vergadering een presentatie gegeven en die zou nog worden
toegestuurd aan de MR. Door zoekt hem op en zal deze aan de MR toesturen.
Door zou nog terug komen op het verloop van de besluitvorming betreffende de sluiting van de
Wilgenlei. Door heeft niet de notulen van 13-07-20 ontvangen maar zal er nog op terugkomen.
Besloten wordt op 2 november een extra MR vergadering in te lassen. Directie hoeft hierbij niet
aanwezig te zijn.
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