Notulen MR-vergadering 08-03-2017
ugfiu
Aanwezig:

Bastiaan Kooij (voorzitter), Henk Norbart, Marcel
Moerman, Hilde Hendriks, Sinette Fehrman,
Judith Wijbenga, Anita van Dijk, Sandra van
Rossem

MET DIRECTEUR
1. Opening en vaststellen agenda
Bastiaan zit deze vergadering voor en opent de vergadering.
2. Notulen vergadering 26 januari 2017 + actie- en besluitenlijst
De notulen zijn niet bijgevoegd. De bespreking hiervan wordt doorgeschoven naar de volgende MRvergadering.
3. Ingekomen stukken
- Info MR
-Scholing MR: voor ons is dit nog lastig om dit aan te geven omdat wij nog niet weten wie er in de
MR komt.
4. Advies Saakje m.b.t. verkiezingen.
Het advies van Saakje mbt het nietig verklaren van de verkiezingen wordt besproken. In de
vergadering worden de volgende zaken aangedragen:
 De procedure van de verkiezingen is correct gevolgd en uitgevoerd
 Iedereen heeft met de beste bedoelingen gehandeld.
 Sommige leden vinden het niet nodig dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven
omdat er zorgvuldig is gehandeld door de MR en in eerste instantie iedereen heeft
ingestemd met de destijds gemaakte keuze voor loskoppeling MR-GMR lidmaatschap.
 Saakje heeft aangegeven dat er van tevoren in de profielschets niet had mogen staan dat de
kandidaten voorzitter moeten worden en in de GMR moeten stappen. De taken worden pas
na de verkiezingen verdeeld in de MR.
 De communicatie binnen de oudergeleding voor de extra vergadering had op een andere
wijze plaats moeten vinden.
 Gezien het feit dat er voor de verkiezingen een fout is gemaakt bij het maken van de
profielschets is een gegronde reden om alsnog de verkiezingen over te doen zodat alle
ouders een nieuwe kans krijgen.
 Mochten er uit de nieuwe kandidaten geen mensen komen die in de GMR willen
plaatsnemen dan zou ook iemand buiten de MR kunnen worden gevraagd.
Er wordt besloten (door meerderheid van stemmen) dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.
Judith zal Marcel Heus telefonisch informeren over het besluit van de MR om het advies van Saakje te
volgen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De andere kandidaten die zich destijds hebben
aangemeld voor de verkiezingen, krijgen 1 dag eerder de mail die vrijdag naar de alle ouders wordt
gestuurd. In de brief moet duidelijk worden uitgelegd waarom er tot dit besluit is gekomen. Sandra stelt
een brief op en iedereen krijgt tot en met 15 maart te reageren op de inhoud van de brief. 16 maart
wordt de brief verstuurd aan degene die zich kandidaat hadden gesteld, vrijdag 17 maart gaat de brief
naar alle ouders. Ook het bevoegd gezag wordt geïnformeerd over het besluit.
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5. Organisatie evt. nieuwe verkiezingen
Het voorstel voor organisatie/planning van verkiezingen wordt besproken. In de nieuwe
verkiezingscommissie nemen plaats: Bastiaan, Hilde en Judith.

2016-2017 MR-besluitenlijst:
Nr

Datum

Besluit

1

26-09-2016

Instemming Schoolgids 2016-2017

2

26-09-2016

Vaststelling Begroting MR 2016-2017

3

26-09-2016

Vaststelling Jaarverslag 2015-2016

4

09-11-2016

5

09-11-2016

Instemming Financieel jaaroverzicht schooljaar 2015-2016 en het
jaarverslag 2015-2016 van de TSO.
Instemming jaarverslag 2015-2016 TSO

6

09-11-2016

7

09-11-2016

Décharge verleend aan het bestuur van de Stichting Financiën obs
Jan Thies over het boekjaar 2015-2016.
Instemming Schooljaarplan 2016-2017

8

09-11-2016

Instemming MR begroting

9

08-03-2017

Instemming uitschrijven nieuwe verkiezingen

Pagina 2 van 3

2016-2017 MR-actiepunten lijst:
Nr. Datum

Wie

Wat

Wanneer

2

30-03-2016

Secretaris

Maart 2017

3

30-03-2016

3 MR leden

4

30-03-2016

Secretaris

5
6

30-03-2016
30-03-2016

Secretaris
Marcel

BOT sessie agenderen maart 2017: onderwerp
Schooltijden en onderwijstijd
Voorbereiden BOT sessie: schooltijden en
onderwijstijd.
BOT sessie agenderen 2018: Onderwerp Twee
Talig Onderwijs (TTO)
Functioneren MR agenderen voor MR-overleg
Schrijven artikel over ouderbetrokkenheid voor
Maandbulletin i.c.m. artikel over verkiezingen

Januari 2017
2018
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