Notulen MR- vergadering
Dd 18-10-2017
Aanwezigen:
Oudergeleding MR
Aytaç Tekintürk (ATK, voorzitter)
Nancy Weema (NW)

Personeelsgeleding MR
Ivanka van Herwijnen (IvH)
Ruth Noordpool (RN, notulist)

Namens directie: Pim de Jong (PdJ)

1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vorige MR is goedgekeurd en zal worden gepubliceerd door Aytaç
2. Jaarverslag
De MR zal het jaarverslag doornemen en einde van de week terugkoppeling geven aan Pim.
3. Jaarplan
Het jaarplan wordt met 1 kleine wijziging goedgekeurd door de MR.
4. Financiële begroting
PdJ heeft deze week een overleg met de afdeling Finance van Zaan Primair m.b.t. de begroting.
De begroting loopt van 1/1 t/m 31/12 van het jaar.
PdJ verwacht een overschrijding van het Zorgt Budget.
PdJ zal de MR een terugkoppeling geven als er meer bekend is over de financiële begroting voor
volgend jaar.
5. Onrust groep 1&2
Door het uitvallen van Wil zijn er opstartproblemen geweest tussen de leraren en ouders van de
groepen 1&2.
Afgelopen maandag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de PdJ, de betrokken leraren en
ouders en is de situatie besproken en uitgesproken.
PdJ geeft aan dat hij vinger aan de pols zal houden. De MR geeft aan dit goed te borgen en een
formele evaluatie te doen met de ouders, zodat allen de zelfde informatie krijgen.
6. Personele bezetting
PdJ geeft aan dat er niemand in de vervangingspool zit om eventuele zieke collega's op te
vangen. Hierdoor bestaat de kans, dat bij ziekte van leerkrachten een klas naar huis gestuurd kan
worden. PdJ heeft dit in de nieuwsbrief aangegeven en geeft aan dat het bestuur van Zaan
Primair hard bezig is met het werven van leerkrachten. De MR geeft aan dat het wellicht
nogmaals in de nieuwsbrief gevraagd kan worden of ouders nog (oud)leerkrachten kennen die
bevoegd zijn en wel in de vervangingspool willen. Op de site van Zaan Primair staan de vacatures.
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De MR vraagt of de verplichte lesuren behaald worden door de leerkrachten staking, PdJ geeft
aan van niet. AT zal in de GMR dit punt op de agenda laten zetten en aan het bestuur vragen hoe
hiermee wordt omgegaan.
7. Stand van zaken rondom de verbouwing
PdJ geeft aan dat in de herfstvakantie de werkzaamheden worden afgerond (plaatsen van deur
en schuifwand). AT geeft aan dat de school een rommelige indruk heeft. Wellicht is het een idee
om na de verbouwing het leerplein eens op te ruimen (bekabeling PC's, alles op zijn plek en
opruimen).
PdJ geeft aan dat hij dit bij Sander zal aangeven zodat dit na de herfstvakantie kan worden
opgepakt.
8. Ouderbijdrage 2017-2018
Het voorstel van de OC m.b.t. de hoogte van de ouderbijdrage wordt goedgekeurd door de MR,
is ook teruggekoppeld naar de OC.
9. Rondvraag
Het Eiland heeft een sobere uitstraling voor ouders die langslopen. Als een nieuwe ouder moet
kiezen tussen scholen o.b.v. de uitstraling dan zal hij/zij niet snel uitkomen bij het Eiland.
Er zijn diverse mogelijkheden om iets te doen aan de look & feel van de school. Het aanpakken
van het schoolplein is een voorbeeld. Een andere mogelijkheid is om de buitenkant van de school
te verven zodat de school een andere uitstraling krijgt. Een paar jaar geleden hebben we dit
gedaan met de lokalen en ziet er nog steeds leuk uit die geschilderde lokalen.
PdJ zal bij Parteon (de eigenaar van het gebouw) informeren wat de mogelijkheden zijn.
Volgende MR vergaderingen
o Dinsdag 12 september 2017
o Dinsdag 17 oktober 2017
o Dinsdag 21 november 2017
o Dinsdag 23 januari 2018
o Dinsdag 13 maart 2018
o Dinsdag 17 april 2018
o Dinsdag 26 juni 2018
Wat ook ter sprake kwam
• AT geeft aan dat hij van Pim nog geen terugkoppeling heeft gehad van de Stuurgroep m.b.t. de
kernwaarden. PdJ geeft aan dat hij AT de inlogcode zal geven zodat hij kan meekijken in het
document over de stand van zaken t.a.v. de kernwaarden.
•

AT heeft een PP gemaakt m.b.t. het jaarverslag van de MR. PdJ vraagt of hij dit in een
tekstdocument wilt omzetten zodat dit meegenomen kan worden in het jaarverslag.

•

De ouderavond verliep goed door de interactie met de leerkrachten.

•

Leerlingen instroom verloopt goed. Aardig wat verhuisgevallen.
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