Notulen deelraad MR De Wijde Blik
datum 20 – 9 - 2016
Aanwezig: Sylvie Mellenbergh, Petra Bon, Esther de Vries, Inge Aipassa, Marijke Vianen,
Rolanda Riedé
Afwezig:
Opening
Notulen
Planning 2016-2017
Vanuit de directie
Update teamcoachtraject
Stand van zaken vervangen Wouter Bommel
Afstemmen werkwijze MR
Rondvraag
Sluiting
Notulen
De Notulen dd. 14-6-2016 zijn goed gekeurd.
Het jaarverslag wordt door Patricia en Rolanda in oktober gemaakt en zo spoedig mogelijk
rondgestuurd.
Patricia zit niet langer in de MR en Esther de Vries heeft haar plaats ingenomen.
Inge koopt een boekenbon van € 20,-. Deze wordt aan Patricia gegeven op de studiedag van
14 okt. door Esther en Rolanda
Planning 2016-2017
De vergaderingen blijven op de dinsdag avond.
Vergaderdata en onderwerpen:
- z.s.m. met de Schakel (okt) Sylvie neemt contact op met de MR Schakel.
- 15 nov. 2016
Begroting en formatieplan
Veiligheidsplan
- 24 jan. 2017
Nieuwe structuur scholen
GMR structuur
14 mrt. 2017
Vakantieplanning
9 mei 2017
Groepsindeling
20 juni 2017
Schoolgids
Nog een tweede vast te stellen datum met de Schakel.
Vaste punten per vergadering:
- Nieuwbouw
- Schoolontwikkeling

Vanuit de directie
- Schooljaarplan
Inge deelt uit en licht toe. De punten komen uit het schoolplan.
De onderwerpen met een ‘v’ zijn in ontwikkeling of ingepland. De andere onderwerpen
komen nog aan de orde.

De MR zou graag zien dat de onderwerpen meer concreet gemaakt worden, zodat de
doelstelling bekend is en geëvalueerd kan worden. Dan kan instemming verleend worden.
Inge geeft aan dat dit in het team met elkaar besproken moet worden. Eventueel in kleine
groepjes voor bespreken. Dan komt het opnieuw naar de MR.
Graag ziet de MR dat er voldoende leestijd zit tussen verspreiding van stukken en de
vergadering. Afgesproken is een week.
- Update nieuwbouw
De wijde Blik komt rechts, gezien vanaf de Wetering en er komt een gezamenlijke
hoofdingang voor beide scholen.
De komende tijd zijn regelmatig Nieuwbouwvergaderingen waarin de schetsen aangepast
worden. 15 dec. is voorlopig de laatste vergadering hierover en wordt de bouwtekening
definitief.
Voorstel: Om wanneer de tekening definitief is, deze openbaar te maken aan ouders en
kinderen op een nieuwjaarsborrel. Datum 13 jan 2017 : ‘Nieuwjaarsinloop’.
Idee: Kinderen ontvangen een fotopuzzel.
Teamcoachproject.
Broer Terpstra heeft een enquête binnen het team uitgezet.
N.a.v. de enquête komen er individuele gesprekken tussen Broer en teamleden.
N.a.v. gesprekken en enquête volgt een voorlopige rapportage aan de commissie
Begin november is de definitieve rapportage aan het team. Aan de hand daarvan wordt het
vervolg project bepaald.
Het budget hiervoor komt uit de reserve van de school.
In het Bovenschools directeuren overleg wordt binnenkort gesproken over de reserves van de
scholen. Enkele vragen/aandachtspunten kunnen hierover gesteld worden:
- Wat heeft dit voor consequenties voor de budgetten / reserves van de scholen?
- Kan het zijn dat de schoolreserves bij de scholen worden weggehaald? Kan dit zomaar?
- Hoe zit het met onze reserves voor de Nieuwbouw?
- Wij worden niet vertegenwoordigd door het vertrek van Wouter Bommel.
- Dit wordt ook een punt binnen de GMR.
Er is wel een dure locatie voor Marlies en stafbureau op de Pelmolenlaan. Deze locatie heeft
ook meerdere spreekkamers. Naar MR inzicht hebben de scholen genoeg spreekruimtes.
Stand van zaken vertrek Wouter Bommel
De nieuwe structuur (stichting breed) gaat over voor de scholen de Schakel en de Wijde Blik
gelden. Er komt een nieuwe Meerscholendirecteur met daaronder twee locatie directeuren.
Dit betekent extra kosten. De extra kosten zijn voor de wijde blik niet te dragen en passen niet
in de begroting.
Er is het probleem van 1 Brin nummer voor beide scholen (drie locaties) waardoor er maar
een directie vergoed wordt.
Beide MRen komen bijeen en buigen zich over onderstaande zaken:
- Welke bijdrage gaat het bestuur geven voor dit plan?
- Zij willen een goede informatievoorziening volgens de regels.
- Inzicht in het financiële plaatje
- Waarop zijn de bijdragen gebaseerd?
- Nadruk op de niet te dragen kosten voor de wijde Blik en de komende nieuwbouw.

Rondvraag
Zijn er regels over het beschikbaar stellen van ruimtes voor externen, zoals fysio, r.t.?
De ruimtes zijn beschikbaar voor de hulp aan onze kinderen (leerlingen)
Hoe zit het met Klein Kamerik en onze school?
Kalisto heeft een convenant met Kind & Co. Nu komt Klein Kamerik niet in aanmerking.
Afstemmen werkwijze MR
Taakverdeling:
Sylvie - voorzitter: zij stuurt de agenda rond en schrijft het stukje voor de Info.
Rolanda - notulen en jaarverslag
Petra
Esther – website en jaarverslag.
De agenda wordt minimaal een week van tevoren rondgestuurd.
Notulen komen binnen een week. Ieder heeft twee weken om te reageren, waarna de notulen
definitief worden. (goed gekeurd)
Reglement en budget: Het lijkt ons handig om een huishoudelijk reglement samen te stellen
en uit te werken in een rustige vergadering (2017) Het budget is € 200,- en wordt beheerd
door Inge.
Speerpunten: financiën, structuur / formatie, teamcoachingproject. Belangrijk dat er
bovenschools iemand het proces gaat bewaken.

Sluiting: 22.45 uur

Volgende vergadering: vergadering met de Schakel of
15 nov.2017

Actielijst
Jaarverslag maken
Boekenbon € 20,- kopen voor Patricia
Vergadering met de Schakel plannen (okt)
Jaarplan concreet maken met het team
Huisreglement samenstellen
Kosten MR training betaald door stichting? Navragen bij Inge

Door:
Patricia en Rolanda
Inge
Sylvie
Inge
MR
Sylvie

