Notulen MR vergadering d.d. 27 november 2019
Aanwezig: Lucie, Jan Hendrik, Geartsje, Sebastiaan en Mandy
1. Opening
Sebastiaan opent de vergadering met een zelfgeschreven gedicht.
2. Vastellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen
De leesmap zit in het postvakje van de MR voor Sebastiaan en Lucie.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Notulen vorige vergadering (16 oktober 2019)
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Lucie plaatst het verslag op de website.
5. Actielijst
De acties zijn uitgevoerd. Weerkerend actiepunt is het rouleren van de leesmap.
6. Nieuws uit de GMR (gezamenlijke medezeggenschapsraad)
Alle MR-voorzitters waren uitgenodigd bij de vergadering van de GMR in oktober. Sebastiaan heeft
daar verteld over onze projecten: KIVA-school, Parro en de verbouwing (leerplein).
De GMR stuurt in het vervolg hun agenda naar de MR-voorzitters. Mochten daar punten op staan
waar we meer over willen weten, kan Hennie uitgenodigd worden. Zij zit namens de Wijbrandischool
in de GMR.
Doordat de vereniging Tjongerwerven is omgezet naar een stichting, is het project TjongerWijs
opgeheven. Het bedrag wat daarvoor stond gereserveerd, wordt verdeeld onder de scholen van
Tjongerwerven. Het bestedingsdoel van de Wijbrandischool wordt Wetenschap&Techniek onderwijs.
Sebastiaan geeft dit door aan de GMR Tjongerwerven.
7. Inventarisatie scholingsbehoefte MR
Jan Hendrik zal doorgeven dat Sebastiaan, Geartsje en Mandy belangstelling hebben.
Jan Hendrik stuurt de MR-leden informatie toe over de bevoegdheden van de MR.
8. Concept jaarplan MR
Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
9. Huisvesting
In de kerstvakantie gaat de aannemer weer verder met de verbouwing.
De 3D tekeningen van de verbouwing hangen in de hal.
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10. Begroting 2020
Jan Hendrik heeft tekst en uitleg gegeven.
In de volgende vergadering komt de formatie voor schooljaar 2020-2021 aan de orde.
11. Ontwikkelactiviteiten schooljaar 2019-2020
Besloten wordt dat dit een vast agendapunt wordt.
KIVA
De KIVA informatie avond is heel goed ontvangen. KIVA-thema’s zullen in de nieuwsbrief besproken
worden. Op de Wijbrandi-Bijpraatavond kan verdieping gegeven worden.
Taalbeleidsplan
Hinke, Aukje, Joke en Jan Hendrik zijn bezig met de opbouwfase betreffende begrijpend lezen en
woordenschat.
Instructievaardigheden
De werkgroep (Geartsje, Tineke, Lucie en Jan Hendrik) analyseert hoe een instructieles er uit ziet.
Zorg- en ondersteuningsplan
Ook deze werkgroep (met Hinke, Joke en Renske) loopt.
Parro
Parro is door de ouders positief ontvangen. Nog niet alle ouders hebben de app. Het streven is een
dekkingsgraad van 100%.
12. Schoolzaken
Waarschijnlijk komt er een stakingsdag in januari 2020.
Tjongerwerven kijkt kritisch naar de werkdruk en de manieren om die te verlagen. Bijvoorbeeld geen
(10-minuten)gesprekken meer op avond.
13. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
14. Sluiting
Geartsje sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 29 januari 2019 om 19.30
uur

verslag
Mandy

Geplande vergaderingen: 25 maart en 27 mei 2020

2

