Notulen MR vergadering d.d. 27 maart 2019
Aanwezig: Lucie, Jan Hendrik, Andries en Mandy
Afwezig wegens ziekte: Renske
Gast: Sebastiaan Oosterkamp
1. Opening
Sebastiaan is aangeschoven, enerzijds als ouder, anderzijds als voorzitter van de oudercommissie.
Mandy opent de vergadering met een gedicht: “Draad van hoop”.
2. Vastellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen vorige vergadering (30 januari 2019)
Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen wijzigingen. Het verslag wordt vastgesteld.
5. Actielijst
✓
In de nieuwsbrief is vermeld wanneer deze MR vergadering zou plaatsvinden en welke
onderwerpen er besproken zouden worden.
✓
Er is geen contract met de gemeente Heerenveen v.w.b. het keuren van speeltoestellen.
Freerk controleerde deze toestellen regelmatig zelf. Jan Hendrik heeft de kwestie aangekaart
bij de Tjongerwerven, waar dit verder opgepakt wordt. Tot hier duidelijkheid over is,
controleert de Wijbrandischool de speeltoestellen regelmatig zelf.
✓
De taakgebieden MR en OC zijn geagendeerd voor deze vergadering.
De actielijst is hiermee afgehandeld.
6. Tussenopbrengsten
De tussenopbrengsten laten de scores per groep zien tot januari 2019. Er wordt een actieplan
opgesteld om de aandachtspunten (o.a. begrijpend lezen) op schoolniveau omhoog te brengen.
7. Auditverslag
Twee jaar na het inspectiebezoek (juli 2016) wordt er een audit uitgevoerd. De audit is uitgevoerd
door de deelnemers van de opleiding “Zicht op Onderwijs. Jan Hendrik volgt deze opleiding.
De audit bevestigt dat de basiskwaliteit van het onderwijs op de Wijbrandischool op orde is. Het
auditteam heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de kwaliteit te versterken.
8. Vakantierooster
De MR adviseert om de “traditionele” schoolvrije dinsdag na Pinkster, te verplaatsen naar een
andere dag. Dit geeft het team meer ruimte om met deze uren scholing te plannen.
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9. Oudergelden 2018
De vrijwillige ouderbijdrage wordt achteraf gefactureerd; school schiet de gelden voor.
Een aantal gezinnen hebben de ouderbijdrage afgelopen jaar niet betaald, ondanks verschillende
verzoeken. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar de bijdrage die de school krijgt van het Rijk is niet
toereikend om alle activiteiten zoals sinterklaasfeest, kerstviering, sportactiviteiten of laatste
schooldag mee te betalen. Gelukkig is het niet zo dat de kinderen van deze gezinnen geweerd
worden bij deze activiteiten.
De positieve opbrengst van het oud papier geeft school een beetje extra financiële ruimte.
Het blijkt dat school ook een vergoeding krijgt voor elke leerling die via het LOI het typdiploma doet.
De MR heeft het financiële overzicht getekend.
10. MR en OC: rol- en taakverdeling

De oudercommissie kan:
✓ gevraagd of ongevraagd adviseren aan de (oudergeleding van de)
medezeggenschapsraad over (met name) aangelegenheden die de ouders in het
bijzonder aangaan;
✓ medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, in overleg met en
onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding;
De oudercommissie gaat zelf een takenpakket opstellen. Daarna kunnen de teksten op de website
aangepast worden.
Andries heeft een samenvatting aangeleverd over de medezeggenschap op school. Het
schoolbestuur is verantwoordelijk voor een medezeggenschapsreglement en een
medezeggenschapsstatuut.
De MR heeft:
✓
informatierecht. Het schoolbestuur moet de MR juist informeren zodat de MR goed kan
functioneren.
✓
wettelijk vastgelegd adviesrecht over bijv. lesrooster, vakantieregeling, ontslag. Het
schoolbestuur is niet verplicht het advies over te nemen.
✓
initiatiefrecht. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden die de school betreffen,
voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
Afgesproken wordt dat de voornamen van de ouders vermeld worden i.p.v. de voorletters, eventueel
met naam van kind er achter,
11. Functioneren MR
Dit is geagendeerd door Renske, vanwege haar afwezigheid wordt dit punt doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
12. Opzet MR verkiezingen komend schooljaar
De termijn van Andries zit er aan het einde van het schooljaar op. Jan Hendrik doet een oproep in de
nieuwsbrief van volgende week. Na de meivakantie stuurt de MR alle ouders een brief met
informatie over de MR en hoe/wanneer de verkiezingen plaats zullen vinden.
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13. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
14. Sluiting
De volgende vergadering staat gepland op 29 mei. Omdat dit de dag vóór Hemelvaart is, vraagt Lucy
aan Renske een andere datum te plannen.
Verslag
Mandy
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