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Notulen vorige vergadering d.d. 8-12-2011
De Notulen van de MR vergadering van 8-12-2011 zijn vastgesteld en worden z.s.m. op de
site gezet door JGU

JGU
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Mededelingen en punten schoolleiding
• Peuters: Anneke van Groningen: heeft aanbieding gekregen. Anneke wordt dan
kleuterjuf ipv peuterjuf. Consequenties voor huidige peuters zijn dat de WP geen
peutergroep meer zal aanbieden, maar dat Stichting Kinderopvang de Bilt dit doet;
zij hebben dezelfde verantwoordelijkheden en nemen het peuteronderwijs uiteraard
zeer serieus. De ouders van de huidige peuters zullen per omgaande geïnformeerd
worden.
o JTI vraagt JGO of in het vervolg bij dit soort reorganisatiebetrokken
medewerkers vroeg betrokken kunnen worden ipv ze voor een fait a compli
zetten zoals nu bij Anneke van Groningen is gebeurd. JGO geeft aan dit
inderdaad belangrijk te vinden;
o LAS vraagt zich af of t goed voor de school is om peuters naar kinderopvang
de bilt te verplaatsen. JGO geeft aan dat het in dit geval beter was de
peuteropvang af te stoten.
• Kerstvoetbaltoernooi: Het was een groot succes. JGO vraagt om een evaluatie aan
AKO. AKO neemt dit op zich
AKO
• Aanmelding nieuwe kinderen: meisje in groep 3 (groep Roos /Isa, wordt nu 29
kinderen) en jongen in groep 7/8 (groep Ronald, wordt 30 kinderen). MR voert
stevige discussie, maar stemt in met toelating van deze kinderen, omdat zij ervan
overtuigd wordt dat de betreffende medewerkers de toelating als heel positief zien.
• Nieuwbouw: (zie notitie)
JGO is actief met kernteam van medewerkers en een extern buro(VKZ) om het
onderwijs concept onder de loep te nemen. Ter inspiratie heeft hij met het kernteam
een aantal scholen bezocht. Het te vernieuwen onderwijs concept zou de grondslag
moeten zijn voor het Programma van Eisen (PvE) van het nieuw te bouwen HBC-deel.
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JGO vraagt toestemming of i.i.g. positief advies van de MR om met een vernieuwing
van het onderwijs-concept aan de gang te gaan.
JGO zal op 17-1-2012 aan het hele team van medewerkers vragen of er draagvlak is
om verder te gaan met de ontwikkeling van het vernieuwde onderwijsconcept waar
de nieuwbouw dan op aangepast zal worden, dat is dus ook de vraag nu aan de MR.
MR adviseert de school om verder te gaan met de ontwikkeling van het vernieuwde
onderwijsconcept, maar wil graag vinger aan de pols houden en bijvoorbeeld
deelnemen aan de werkgroep (DSM). De MR is van mening dat als de school een
geld gaat uitgeven voor nieuwbouw zij inderdaad moet nadenken of wat er
neergezet wordt future-proof is;
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Jaarplanning MR
JTI stuurt de jaarplanning rond. De volgende vergadering zal de MR hierover spreken

JTI
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Profilering van de school
Wegens tijdgebrek zet JGU dit agenda punt op de agenda van 6 feb a.s.

JGU

4

Rondvraag
EKO: X
JTI:
is volgende vergadering op reis en vraagt JGU voorzitter te zijn op 6 feb
RHI: X
TWE: X
DSM: heeft vragen over de to do-list die voorvloeit uit t MR boekje, dit komt op de
volgende agenda
JGU: X
AKO: X
LAS: biedt excuses aan voor niet verkopen van de WP-shirts in december &
vraag JGU of de brief die een ouder per email aan de MR heeft gestuurd in de inbox,
zit. JGU geeft aan dat er geen post is ingekomen, dus de MR mailbox werkt niet. JGU
pakt dit op.
JGO: geeft aan blij te zijn met de actieve houding van MR leden en openhartige discussies
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JGU

Afsluiting en datum volgende vergadering
JTI sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen.
De volgende vergadering is op: 6 februari 2012, 19.00 uur, Onder de Balken
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