
Notulen MR 9 mei 2022:

Aanwezig:
Piet Wessels (voorzitter/penningmeester)
Irene Piket (secretaris)
Maaike van Es
Elske van Eenbergen
Jacqueline van den Bosch
Ron Slot
Kim de Winter
Shanti Udo de Haes (notulist)

1. Opening en mededelingen
● Ron heeft aangegeven later te komen.
● De MR overlegt vanavond zonder aanwezigheid directie,

omdat de stukken van de directie alleen ter info zijn. Dat
geeft de MR de gelegenheid om aan eigen professionalisering
te werken en de tijd te nemen voor het voorbereiden van het
overleg met het bestuur op 31 mei.

● Piet licht toe dat 'contact met achterban' vanavond centraal
staat in onze professionalisering MR en we daarin meenemen
de communicatie met ouders in verband met een vraag van
de directie aan de MR.

2. Professionalisering
- Contact met de achterban

De MR wil graag een goede feeling hebben met haar achterban. Het
belang van het contact houden en verkrijgen van informatie bij de
achterban wordt besproken.
Onlangs heeft de directie aan ouders van de MR gevraagd of zij bepaalde
kritische vragen en opmerkingen van ouders herkennen. Het betreft dan
opmerkingen op onderwijskundig en communicatief gebied. We
inventariseren met elkaar mogelijkheden om meer zicht te krijgen op de
behoeften bij ouders op deze gebieden.
De MR vindt het belangrijk om dit eerst te onderzoeken voordat er andere
acties worden ondernomen. Er wordt dan gedacht aan een mini-enquete
vanuit de directie of MR. Ook denkt de MR dat het goed is om te kijken
naar de vorm, inhoud en frequentie van de communicatiekanalen, zoals
bv. social schools, de nieuwsbrief, apps. Ook het evalueren van het
verslag samen met ouders vindt de MR een goede actie.
Op korte termijn zullen Piet en Irene dit namens de MR met de directie
bespreken.



Volgend overleg bespreken we het onderwerp contact met achterban
verder a.h.v. ons verslag van maart 2020 en de info van de MR-academie.
Ook kijken we dan naar de planning overlegmomenten en de te
verwachten documenten.

3. Ingekomen stukken directie (ter info):
1.Managementrapportage:

Onder het kopje Oudercommunicatie geeft de directie aan dat de toon van
ouders in gesprekken en in de email lijkt te verharden. De
personeelsgeleding van de MR erkent dat dit regelmatig zo ervaren wordt.
De MR denkt dat het goed is om dit in een nieuwsbrief MOES ook eens
aan te kaarten: Hoe communiceren we met elkaar?

2.Onderzoek Leerlingtevredenheid en veiligheid:
Bijna alle kinderen van de bovenbouw, op één groep na, hebben
meegedaan aan dit onderzoek. De kinderen vullen individueel de
antwoorden op de computer in. De uitslag is anoniem, dus niet te
herleiden tot locatie, groepen of kinderen.

De MR vraagt zich af of:
-De enquête per stamgroep gehouden kan worden en daardoor niet
geheel anoniem is. Die gegevens hoeven dan ook niet met het bestuur of
de MR gedeeld te worden.
-Interesse in meerjarendata gewenst is.
-De enquête in oktober i.p.v. april gedaan kan worden. Er kan dan nog
gewerkt worden aan punten die de kinderen aangeven.
-Aanvullend op de enquête eventueel een sociogram afgenomen  kan
worden, zodat een breder beeld ontstaat.

4. Voorbereiden overleg Bestuur/MR van 31 mei
Het bestuur verzorgt de uitnodiging en de agenda voor dit  overleg.
Namens de MR zullen dit keer Ron, Kim, Elske en Irene aansluiten. Dit
gaat per toerbeurt, 2 ouderleden en 2 personeelsleden.

Vooruitlopend op de agenda van dit overleg hebben we als MR onze
feedback op het functioneren van het bestuur en de directie in relatie tot
de MR geïnventariseerd. We denken ook na over verdere bespreekpunten
voor de agenda. Bestuurswisselingen en aanstellen extern lid wordt
daarbij genoemd.

5. Notulen
MR 7 maart 2022
Goedgekeurd



AB 23 februari 2022:
Geen opmerkingen.

6. Statuten MR:
-De datum van de geldigheid van de statuten wordt aangepast (looptijd 2
jaar).
-De taakuren die de secretaris krijgt (indien het een personeelslid betreft)
is 80 uur, geen 60.
-Verder is het de uitdrukkelijke wens van de MR om het reglement zo aan
te passen dat het mogelijk is om bij een stemming evenveel ouders van
beide locaties te werven (nu is het 1 ouder van de Rembrandtlocatie en 3
ouders van de Willibrord.

7. Rondvraag:
- Piet geeft aan dat de jaarrekening nog komt.
- Shanti vraagt of de studiedagen voor het schooljaar 2022-2023 al
bekend zijn. ---> Deze worden nog ingepland en gedeeld zodra ze
vaststaan.

Actielijst:

Doornemen van statuten:
bekijken en
benoemen opvallende
punten + voorstel
zinsnede voor de MR
verdeling.
Terugkoppelen aan de MR
in volgende
vergadering.

Piet en Elske

Piet neemt deze
week initiatief.

9MEI22

De jaarplanning naast de
vergaderingen
van de MR leggen, zodat
duidelijk wordt
op welke momenten welke
stukken te
verwachten zijn.
Terugkoppelen aan
de MR in volgende
vergadering.

Piet en Irene 9MEI22

Met directie bespreken hoe
we voortgang
NPO gelden willen
monitoren.

Piet 27JUNI22



Datumprikker voor borrel ter
afscheid van
Suzanne en Diana.

Piet 9MEI22

Terugkoppeling directie over
de communicatie met de
achterban

Piet en Irene 23MEI22

Afspraken

Wat

Als je afwezig bent, wel graag je input op de stukken doorgeven.

Bij overleggen MR-bestuur tenminste 2 personeel en 2
oudervertegenwoordiging aanwezig. Bij voorkeur verspreid over de locaties.

Notulen worden naar Esther/Monique gestuurd met het verzoek om nadat ze
hem zelf hebben gelezen deze door te sturen naar het team.

We blijven de mogelijkheid van Meet gebruiken als een goed alternatief voor
fysieke vergaderingen.

Vergadering begint om 19:45 uur.

Rond 20:30 uur sluit de directie aan.

Vergaderingen duren in principe 1 1/2 uur.


