Notulen MR vergadering d.d. 24 juni 2020
Aanwezig: Lucie, Jan Hendrik, Geartsje, Sebastiaan en Mandy
1. Opening
Geartsje opent de vergadering met een gedicht.
2. Vastellen agenda
Het vaste agendapunt “Ontwikkelactiviteiten’ komt terug in agendapunt 7.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken
a) Kort verslag van de informele vergadering van de MR – directie op 13 mei 2020. MR is toen kort
bijeen gekomen om o.a. de formatie voor komend schooljaar te bespreken.
b) Brief van de Gemeente met de afbouwregeling Oud Papier. Jan Hendrik zal deze afbouwregeling
vermelden in de schoolinfo. Omdat de MR verantwoordelijk is voor de hoogte van de
ouderbijdrage, is het verstandig hier alvast over na te denken of deze verhoogd moet worden als
de regeling afgelopen is.
Sebastiaan heeft een mail ontvangen van de Gemeente of de school als alternatief mee wil
werken aan Schoon Belonen Heerenveen. School kan inschrijven op schoonmaakgebieden in
Gemeente Heerenveen. Dit vind de MR een flinke extra belasting voor leerlingen, leerkrachten
en ouders. Besloten is dat we hier niet op ingaan.
4. Notulen vorige vergadering (29 januari 2020)
De notulen worden vastgesteld met de kanttekening dat er geen vergadering heeft plaats gevonden
op 25 maart i.v.m. uitbraak Corona. Lucie plaatst het verslag op de website.
5. Actielijst
De leesmap is na de verbouwing zoek geraakt. Er is één MR-tijdschrift. Na Sebastiaan heeft Geartsje
dit tijdschrift nu.
Jan Hendrik heeft o.a. het veranderen van de huisstijl besproken in de OC. Omdat er afgelopen jaar
veel gebeurd is (Corona, verbouwing), is besloten dit een paar jaar door te schuiven. In 2023 bestaat
de school 100 jaar, misschien is dat een mooie gelegenheid om het op te pakken. Wel wordt er nog
nagedacht over de opening van het nieuwe leerplein.
De andere acties zijn afgehandeld.
6. Nieuws uit de GMR (gezamenlijke medezeggenschapsraad)
Hennie zit in de GMR namens de Wijbrandischool. De laatste GMR vergadering vond plaats op de
Wijbrandischool zodat de GMR de verbouwing kon bewonderen.
Binnen de Tjongerwerven is een nieuwe functie ontstaan: leerkracht ondersteuner. Dit is een functie
die tussen onderwijsassistent en leerkracht in zit. Volgend schooljaar is er ruimte voor één
leerkrachtondersteuner binnen Tjongerwerven.
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7. Onderwijskundig jaarverslag
Het jaarverslag wordt per bladzijde doorgelopen. Enkele vaktechnische zaken worden door Jan
Hendrik verduidelijkt aan de oudergeleding van de MR.
8. Vaststellen schoolgids 2020-2021
Enkele vaktechnische zaken worden voor de oudergeleding verduidelijkt.
Aangevuld wordt dat komend schooljaar elke 3e dinsdag van de maand de jeugdverpleegkundige op
school is, met name bij de kleuters.
De schoolgids moet vóór 30 september a.s. aangeleverd worden bij de inspectie.
9. Schoolzaken
Hier komen geen nieuwe punten naar voren dan die punten die al in de vergadering besproken zijn.
Jan Hendrik verlaat de vergadering
10. Functioneren MR/doelen volgend schooljaar
De MR wordt door Jan Hendrik heel goed en met regelmaat geïnformeerd. De samenwerking met de
directie is heel prettig en er heerst een goede sfeer binnen de MR. Besloten wordt op dezelfde voet
door te gaan.
De MR blijft werken aan zichtbaarheid.
11. Rondvraag
a) Sebastiaan en Lucie onderzoeken of Lucie nog een jaar in de MR zitting kan hebben. In principe is
de vergadering in september straks haar laatste vergadering.
b) Sebastiaan schrijft een welkomst woord aan de nieuwe ouders, leerlingen en leerkrachten vanuit
de MR om in het laatste schoolinfo voor de vakantie te plaatsen en/of plaatsen in de eerste
schoolinfo na de vakantie.
c) Mandy maakt een concept vergaderschema voor komend schooljaar.
d) Jan Hendrik is een graag geziene gast op de MR vergaderingen. We gaan kijken of we de agenda
zo kunnen opstellen dat de punten waarbij we Jan Hendrik nodig hebben als eerste op de agenda
plaatsen.
14. Sluiting
Sebastiaan sluit de vergadering met een liedtekst van Stef Bos.
verslag
Mandy
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