Notulen MR, OBS de Gielguorde
9 mei 2022
Aanwezig:
Pieter Willem Seffinga (voorzitter)
René Koopman (notulen)
Janke Hof
Jistke van der Wal
Ria Bouwhuis
Patrick van der Veen
Arnold Oosterdijk
1 Opening
De voorzitter open de vergadering door iedereen welkom te heten en op uitnodiging is Arnold
aanwezig.
2 Verslag en actiepunten vorige vergadering.
Patrick vraagt naar de verschillen tussen de afkortingen IKC en IKA. Janke licht dit toe.
Verder geen opmerkingen en het verslag is hiermee goedgekeurd.
3 Mededelingen
Geen mededelingen. Er is de laatste tijd nog verbouwd om de extra ruimte te creëren voor de extra
groep in de onderbouw. Verder gaat de tijd verder en is er het nodige gebeurd omtrent corona en de
onoverkomelijke quarantaine(s).
4 ingekomen stukken
De begroting is begin dit jaar nog opgestuurd naar de M.R. maar is nog niet door ons behandeld
omdat de vorige vergadering niet is doorgegaan. René deelt deze nog een keer en bij deze het
verzoek aan alle aanwezigen om deze alsnog door te nemen en de vragen kenbaar te maken.
5 mededelingen vanuit het team
Thema voeding is afgerond en er was een hele leuke afronding geweest met veel belangstelling.
Binnenkort start het project met kunst, de schoolreisjes staan binnenkort op de planning. Er zijn nog
wat zaken omtrent het nieuwe plein om het even netjes af te ronden. Verder is het wel een succes.
Irma is er bij gekomen voor groep 4/5a, Ingrid maakt ook steeds meer uren voor groep 8. Margot is
vertrokken voor een nieuwe uitdaging. René staat op vrijdagen voor groep 8.
Morgen (10 mei) is er nog een ouderavond voor de ouders van de leerlingen van groep 4/5a. Door
wat extra inzet en wat wijzigingen zijn er goede stappen gezet. De formatie en groepsindeling is nog
niet rond, of deze worden voortgezet of gewijzigd is nog niet besloten, vragen of bezwaren valt er in
alle gevallen te verwachten. Er zijn nog heel veel uitdagingen in deze groep, maar Arnold benadrukt
nogmaals dat er goede stappen zijn gezet.
6 punten M.R.
schema van aftreden M.R. leden.
Pieter Willem is eind dit jaar aftredend en denkt nog na over een eventueel vervolg. René z’n termijn
eindigt einde schooljaar 2023.

Janke is door aangesproken op een stuk communicatie vanuit school richting de ouders. Een aantal
toezeggingen werd volgens de ouders niet nagekomen en dat viel niet goed. Dit even ter informatie
richting het team.
7 IKC’s, toelichting van Arnold
Arnold vraagt naar onze kijk. Vanuit de gemeente is het beleid om alle scholen en KDV/BSO’s om te
zetten naar een IKC, wij als MR zijn benieuwd hoe wij daar als school mee om moeten gaan. Praktisch
punt is de school in het centrum van het dorp en het dorpshuis (MFC) met de KDV/BSO een stuk
verder. De gemeente is daar redelijk stringent is, in Weidum is de Gearhing daar mee gestart. Arnold
heeft een aantal IKC’s bezocht. Hamvraag is altijd wat de doelstelling is, wat men wil bereiken met
een IKC. Onderdeel van de aanvraag is een visie en een missie. Welk profiel kies je als IKC.
De gemeente ziet de voordelen om de leiding bij 1 onder te brengen. Huisvesting is wel een hekel
punt, gezamenlijke huisvesting is overigens geen voorwaarde. KidsFirst staat wel open voor een
intensievere samenwerking die op termijn kan worden omgezet naar een IKC. Toezicht en
financiering zijn overigens anders geregeld bij een school dan een kinderopvang..
De vraag is hoe we nu verder gaan, een betere, of nauwere samenwerking met KidsFirst is natuurlijk
altijd goed. We houden dit op de agenda, maar het is op dit moment lastig om een concreet
aanknopingspunt te vinden. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een nieuwe visie. De visie moet
einde schooljaar klaar zijn. Op basis daarvan zou een vertrekpunt kunnen ontstaan voor het overleg
tot samenwerking met KF.
8 info aan ouders
Er zijn nog veel openstaande punten, voorlopig geen specifieke zaken om te melden.
9 rondvraag
Voor de volgende vergadering komen er verschillende stukken aan bod, zoals formatie, schoolgids,
jaarverslag, etc.
Patrick merkt op dat hij op cursus gaat voor een nieuwe wet op de medezeggenschap, Patrick houdt
ons op de hoogte.
10 sluiting
De planning voor de volgende (laatste) vergaderingen in 2022:
4 juli om 20:00u, locatie bij voorkeur in school, zoals het nu lijkt mag dat geen probleem zijn.

