Notulen MR-vergadering 12-07-2017
ugfiu
Aanwezig:

Bastiaan Kooij (voorzitter), Henk Norbart, Marcel
Moerman, Karina vd Heijden, Marcel Heus, Hilde
Hendriks, Sinette Fehrman, Judith Wijbenga, Carla
Greving

MET DIRECTEUR
1. Opening , welkom en vaststellen agenda
Bastiaan zit de vergadering voor en opent deze rond 19:45. Bastiaan meldt dat hij de vergadering
voor het laatst voorzit; zijn kinderen gaan in het nieuwe schooljaar in Assen naar school. Dat
betekent naast verhuizen van Rolde naar Assen ook dat Bastiaan de MR van de Jan Thies school
verlaat. Iedereen bedankt Bastiaan voor zijn inzet de afgelopen jaren én feliciteert hem met de
nieuwste ontwikkelingen. Bij agendapunt 5 zal de nieuw ontstane situatie binnen de oudergeleding
verder worden besproken.
2. Vaststelling agenda (ingekomen stukken)
Er is een mail van dhr. en mw. Danen gericht aan de MR op de ochtend van woensdag 12-07
binnengekomen, die gaat over de communicatie van school richting hen aangaande de
klassenindeling 2017-2018 voor hun dochter. Hun schrijven zal aan het einde van de vergadering
worden besproken.
3. Notulen 15-05
Marcel Heus vraagt wederom aandacht voor het feit dat hij graag duiding ziet over de MR-agenda en
de stukken die daarop staan. In de vergadering van 15-5 is afgesproken dat bij de agenda wordt
benoemd wat de bedoeling is van het stuk dat staat geagendeerd. Nu wordt afgesproken dat er een
kolom aan de agenda wordt toegevoegd waarin wordt aangegeven of het onderwerp informatief,
opiniërend, besluitvormend of anderszins wordt behandeld.
Verder wordt op pagina 2 de achternaam van Marcia (den Hartog) toegevoegd, krijgt Sandra van
Rossem het tot op heden enkel in de notulen benoemde bloemetje voor haar geweldige inzet de
afgelopen jaren én worden de bestelde boekjes met informatie over de MR uitgedeeld.
4. Begroting Overblijf nieuwe schooljaar en huidige situatie
Patrick en Eeske praten de MR bij over de situatie op de overblijf. Na vele succesvolle jaren van
overblijf op de Jan Thies school is continuering in de huidige vorm niet langer opportuun.
Belangrijkste reden is dat het moeilijk is om vrijwillige overblijf coördinatoren te vinden; een tendens
die zich bij vele andere scholen in den lande reeds heeft voltrokken.
Om er voor te zorgen dat kinderen naar de overblijf (in welke vorm dan ook) kunnen gaan zijn
Patrick en Eeske (i.s.m. Henk) hard aan het werk. Ze verkennen alternatieven, informeren ouders en
staan op het punt verdere afspraken te maken. Kortom: er zijn vele ontwikkelingen in korte tijd,
waarbij keuzes moeten worden gemaakt. Dat is ook de reden dat Patrick en Eeske een zekere mate
van vrijheid vragen om te kunnen handelen. Het doel daarbij is dat overblijven kan worden geborgd.
In de MR-vergadering worden een drietal tarief-scenario’s besproken. Afgesproken wordt dat er een
tarief wordt gehanteerd dat allereerst een tekort eind 2017 zoveel als mogelijk voorkomt én
daarnaast voor ouders een zo beperkt mogelijke stijging van de kosten met zich meebrengt.
Concreet betekent dit een bandbreedte van het tarief tussen € 2,25 - €2,50. Deze stijging van het
tarief hangt vooral samen met de kosten die samenhangen met het inhuren van een
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overblijfcoördinator van de SKR tot eind 2017. Voor de verdere toekomst moet het één en ander nog
worden uitgezocht, maar een overgang naar SKR vanaf 31-12-2017 lijkt het meest reële scenario.
Nieuwe ontwikkelingen zullen z.s.m. gecommuniceerd worden via de gebruikelijke kanalen als
maandbulletin en website. Tot slot worden Eeske en Patrick (als ook alle andere betrokken
vrijwilligers) bedankt voor de geweldige inzet afgelopen jaren.
5. Wijzigingen MR / taakverdeling
Personeelsgeleding
Hilde heeft vandaag haar laatste MR-vergadering. Marianne Verdiesen zal Hilde vervangen
Carla vervangt vooralsnog Anita. Over een structurele vervanging moet nog worden besloten.
Daarbij zal het totale werkpakket van Carla i.r.t. inzet MR moet worden bekeken.
Oudergeleding
Met de aankondiging dat Bastiaan Kooij de MR gaat verlaten wijzigt ook de oudergeleding én komt
de functie van voorzitter vrij. Voor het invullen van de plek die Bastiaan achterlaat zal Sjoerd de Vries
(nr. 3 bij vorige verkiezingen na Karina en Marcel) worden gevraagd. Indien hij geen interesse heeft
dan nummer 4. Zover die niet dan nieuwe verkiezingen.
Over de functie van voorzitter heeft Marcel Heus in de vergadering van 15-5 aangegeven deze te
ambiëren wanneer Bastiaan op termijn vertrekt.
Was:
Voorzitter: Bastiaan Kooij
Penningmeester: Marcel Heus
GMR lid: Karina v/d Heijden
Aanleveren verslaglegging maandbulletin: Marcel Moerman (samenvatting verslag notulen)
Wordt:
Voorzitter: Marcel Heus / Sjoerd de Vries
Penningmeester: Marcel Heus / Sjoerd de Vries
GMR lid: Karina v/d Heijden
Aanleveren verslaglegging maandbulletin: Marcel Moerman (samenvatting verslag notulen)

6. Schoolgids 17-18 concept
Opmerkingen worden voor maandag 17-7 aangeleverd bij Henk. Marcel Heus geeft aan dat passage
over sociaal emotionele ontwikkeling weinig concreet zijn. Henk bundelt alle onderdelen m.b.t.
sociaal emotionele ontwikkeling en stuurt dit rond naar de MR-leden.
7. Scholingsplan 17-18 concept
MR neemt kennis van en stemt in met het scholingsplan 2017-2018 dat in overleg met het team is
vormgegeven en aansluit bij reeds in gang gezette ontwikkelingen.
8. Activiteiten overzicht 17-18
MR neemt kennis van het ter informatie aangeboden activiteitenoverzicht
9. Taakbeleid
Coördinatoren voor nieuwe methode taal/spelling worden Nanko en Carla.
Personeelsgeleding stemt in met taakbeleid.
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10. Beleidsplan Begaafdheid presentatie
Hilde geeft een mondelinge toelichting over het beleidsplan Begaafdheid. Ze geeft aan dat er een
leerlijn levelwerk is ingevoerd, die inspeelt op de onderwijsbehoefte aan de bovenkant voor grofweg
80 kinderen op Jan Thies. Het levelwerk is eerst binnen een aantal scholen (zoals Jan Thies) van
Stichting PrimAH ingevoerd en breidt zich verder uit (wensbeeld volgende fase is bovenschoolse
plusklas).
Op Jan Thies is er nu sprake van vernieuwing (verdere ontwikkeling) van Levelwerk. Hierbij heeft elk
kind zijn/haar eigen lijn. Dit maatwerk heeft positieve kanten, maar ook wordt er aandacht gevraagd
voor het feit dat maatwerk meer tijd kost: “Het moet wel behapbaar blijven”.
Tot slot wordt vermeld dat de Leerlijn Davinci diverse leerlijnen (zowel “eigen” leerlijn als Levelwerk)
accommodeert.
11. Jaarplan beweging groep 1-2 presentatie
Jan Thies vindt het belangrijk dat kinderen elke dag bewegen. Dat kan door buiten te spelen of door
binnen in de speelzaal te gymmen/spelen. Achterliggende gedachte is om kinderen door beweging
beter motorisch te ontwikkelen. Om deze gedachte verder vorm te geven, heeft juf Harmienke een
sportplan opgezet. Met dit plan krijgen kinderen in de onderbouw een programma dat een logisch
(vergelijkbaar) vervolg krijgt in de groepen 3-8. Leuk om te vermelden is dat er hiervoor ook nieuwe
gymmaterialen beschikbaar zijn.
12. Enquête veiligheidsbeleving presentatie
De veiligheidsbeleving in de klassen waar de enquête is afgenomen is op klassenniveau hoog tot zeer
hoog te noemen. Ook de MR is hier uiteraard content mee. Vraag die naar voren komt is of én hoe
wordt omgegaan met eventuele lage belevingsscores op individueel niveau (mogelijk indicatie dat
persoon gepest wordt). Er wordt aangegeven hoe hier mee om wordt gegaan.
13. Voorstel eerste vergadering 17-18: maandag 9 oktober 2017
14. Rondvraag
Henk reageert op de mail die dhr. en mw. Danen hebben gestuurd. Hij geeft aan dat hij het erg
jammer vindt dat het zo loopt. Voorts geeft Henk aan dat de MR hierin geen rol heeft. De
oudergeleding van de MR erkent dat zij geen rol hebben in de inhoudelijke beantwoording (plaatsing
klas) van de mail, maar geeft (ook gezien de emotie in de brief) wel aan dat zij voor zichzelf een rol
ziet aangaande de (klaarblijkelijk) zeer matige manier van communiceren in deze casus.
Henk geeft aan hierop in de volgende vergadering terug te komen en de casus op korte termijn eerst
met de dhr. en mw. Danen te bespreken.
Zonder directeur:
1. GMR
Geen nieuws.
2. Rondvraag
Marcel Moerman vraagt aandacht voor opnieuw plaatsen contactgegevens op website
Marcel Moerman vraagt of smoelenboek van leerkrachten op website/schoolgids niet weer eens
opgefrist zou moeten worden?
Woensdag 19-7 musical. Vanuit MR brengt Karina een bezoek
Marcel Heus vraagt waar klankbordgroep is gebleven? Carla vraagt na bij Henk hoe wat etc.
Carla koppelt terug wat we daarmee gaan doen

Pagina 3 van 4

3. Onderwerpen voor maandbulletin
-

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

10

15-05-17

Lijst van aftreden

11

15-05-17

MR zakboekjes bestellen voor alle leden

12

15-05-17

Akkoord besluit brief GVO

13

15-05-17

Vaststellen vakantierooster 17-18

14

15-05-17

Vaststellen planning op weg naar 17-18

15

15-05-17

Vaststellen criteria leerlingen in een groep

16

15-05-17

Vast stellen procedure samenstelling groepen

2016-2017 MR-actiepunten lijst:
Nr. Datum

Wie

Wat

Wanneer

4

Secretaris

BOT sessie agenderen 2018: Onderwerp Twee
Talig Onderwijs (TTO)

2018

30-03-2016
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