Notulen MR, OBS de Gielguorde
11 oktober 2021

Aanwezig:
Pieter Willen Seffinga (voorzitter)
René Koopman (notulen)
Jistke van der Wal
Ria Bouwhuis
Patrick van der Veen heeft zich afgemeld.

1 Opening
De voorzitter open de vergadering door iedereen welkom te heten.
2 Verslag en actiepunten vorige vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd, aansluitend worden de actiepunten doorgenomen.
Formatie/uren en studiedagen, punten voor Patrick van vorige keer, Patrick heeft dit uitgezocht en
naar de M.R, leden gemaild. Het punt omtrent het S.O.P. moet nog worden opgepakt. Er is nog geen
oproep geweest voor de vacante positie voor de oudergeleding in de M.R. Pieter Willem zal Marije
vragen om dit in de volgende nieuwsbrief op te nemen.
De vrijwillige ouderbijdrage moet worden goedgekeurd door de M.R., Pieter Willem benaderd de
voorzitter van de oudercommissie
3 Mededelingen
De formatie is rond (gelukkig), met name in groep 8 was dit nog een uitdaging. De samenstelling van
de personeelsgeleding van de M.R. blijft gelijk, Ria gaat nog wel in overleg over haar uren.
4 ingekomen stukken
Geen
5 Punten vanuit het team en school
Arnold heeft aangedragen dat de M.R. mee zou kunnen denken over het vormen van een IKC. Vanuit
de gemeente is er de wens om van alle scholen een IKC te maken. Ria heeft een voorbeeld van een
IKC waar school en BSO gezamenlijk gebruik maken van een technieklokaal. In Mantgum moet goed
worden meegewogen dat de BSO en KDV de grootste huurders zijn van de Wjukken, ook de locatie
van de school, of het nieuw te vormen IKC, speelt een belangrijke rol in het dorp. Punt wordt
meegenomen in de volgende vergadering. Arnold zal hierbij worden uitgenodigd.
6 punten vanuit de M.R.
Vanuit de O.C. wordt de jaarlijkse zakelijke avond, of ALV georganiseerd. De M.R. heeft geen punten
die ze op deze avond willen bespreken. Hierna wordt opgemerkt dat er ook nog geen jaarverslag is
gemaakt, René doet een voorzet om de volgende keer te bespreken en eventueel goed te keuren.
7 info aan ouders

Groep 8 krijgt nog een aanvullende info avond omdat ze nog geen startgesprekken hebben gehad.
8/9 wvttk / rondvraag
De huisvesting voor groep 1/2 voor na de winter is nog niet geregeld. Het idee is om een deel van de
gang en de grote berging te gaan gebruiken. Er wordt nog aan gewerkt en gedacht, maar zowel de
tijd en het budget zijn een uitdaging, of eigenlijk zelfs onrealistisch. Marije trekt deze kar. Pieter
WIllem biedt aan om met haar de mogelijkheden te bespreken, Ria geeft dit aan haar door.
Kinderen in de klas brengen, in de startbrief is vermeld dat de ouders de kinderen niet naar binnen
brengen en in de klas komen. Een ouder heeft de M.R. gevraagd om dit te bespreken. De rust in de
groep aan het begin van de dag wordt nog steeds als zeer positief ervaren, Ria benadrukt dat ouders
gerust mogen binnenlopen voor het begin of na het einde van de schooldag.
10 sluiting
De volgende vergadering wordt bevestigd op 6 december, deze vergadering wordt hiermee
afgesloten.

