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MR-vergadering 26 juni 2018
Aanwezig: Jeroen Hoekstra
Tjeerd Agema
Marcel van Gog
Marijke Terwisscha van Scheltinga
Rosanne Bakker
Alfred Nieuwenhuis
Annette Boere
Genodigd: Ellen Dijkstra
Cissy Markides - van Assendelft
Notulist:
Rosanne Bakker

(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(oudergeleding)
(personeelsgeleding)
(oudergeleding)
(personeelsgeleding)
(directie)
(nieuw MR lid oudergeleding)

1.
Opening en welkom
Marijke heet iedereen welkom. Cissy in het bijzonder als nieuw MR lid.
2.
Verslag 5 juni jl.
Punt 3 > veiligheidschouw. De schouw van april zal gebruikt gaan worden als basis. Volgende jaren
kan hierop worden doorgebouwd.
Punt 7 > wordt ingekort (actie Tjeerd).
Marcel heeft een MR drive aangemaakt, het MR archief overgezet en mail daarover verstuurd. Het
daaraan gekoppelde mailadres is inmiddels toegevoegd aan de groep MR@bergsezonnebloem.nl.
3.
Schooljaarplan 18-19
De MR is blij dat de voorgestelde wijzigingen zijn overgenomen. Het schooljaarplan 18-19 wordt
vastgesteld.
4.
Schoolondersteuningsprofiel
De oudergeleding geeft aan dat het SOP lastig leesbaar is voor een leek, zeker de ouderversie. We
staan kort stil bij de werkwijze die BOOR heeft gekozen voor het SOP, deze is niet
gebruikersvriendelijk. Wellicht wordt komend jaar toch een andere keuze gemaakt. Het SOP is
herkenbaar voor de personeelsgeleding. De MR is akkoord met dit SOP.
5.
Inkomsten en uitgaven VLT 17/18
Ellen heeft een verantwoording van zowel de TSO als de VLT uitgaven gemaakt. De overblijf kosten
komen precies uit. De uitgaven voor VLT zijn hoger dan de inkomsten. Wellicht dat na de laatste
herinnering nog een paar ouders betalen. Het tekort kan school opvangen door lage kosten van
ziekteverzuim. De school hoeft dan ook geen gebruik te maken van de aangeboden bijdrage van de
Vrienden van de Bergse Zonnebloem. De MR is akkoord met deze verantwoording.
6.
Verkiezingen MR
Er kan met een positief gevoel worden teruggekeken op de verkiezingen. Drie aanmeldingen en heel
veel stemmen die zijn uitgebracht. In totaal precies 200. Volgende keer de verkiezingsposter direct in
PDF versturen zodat iedereen het document kan openen.
Voor de personeelsgeleding is het gelukt dat per augustus 2 leerkrachten starten in de MR: Laura
Boskamp en Cathrien Beresteijn. Ook hier zijn we heel blij mee.
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7.
Evaluatie MR
Wat vinden we goed en willen we zo houden?
- Prettige manier van werken
- Geen conflicten
- Goede sfeer, er is harmonie
- We praten samen en staan niet als fronten tegenover elkaar
- Stukken vanuit voorzitter worden op tijd aangeleverd
- Er is respect voor elkaar
- Toerbeurt schema voor notulisten werkt erg goed
- Complimenten aan voorzitter voor het goede time management
Punten van aandacht:
- Stukken vanuit school soms te laat aangeleverd om je echt goed te verdiepen.
(>Komend jaar is met de planning van de vergaderingen rekening gehouden met deadlines
van stukken zodat dit voorkomen kan worden)
- Jammer dat dit jaar de MR-cursus vooruitgeschoven is. Deze komend jaar meteen inplannen.
- Opletten dat we geen tekstuele aanpassingen bespreken bij stukken (zoals jaarplan) ipv
inhoudelijke punten
Volgend jaar graag:
- Minder over VLT en meer over de huisvesting
- “Verplichte nummers” loslaten op momenten dat er andere dingen spelen
- Weer een brainstorm aan het begin van het jaar
- Weer een borrel aan het einde van het jaar
- De agenda is soms erg vol: aangeven wanneer een agenda punt naar boven moet op de
agenda om er meer tijd voor te kunnen nemen
8.
Jaarverslag MR
Marijke heeft gevraagd om schriftelijk feedback te geven bij het concept jaarverslag van de MR,
uiterlijk dinsdag 3 juli. Actie alle MR leden
De evaluatie van vandaag en de schriftelijke reacties zal Marijke nog verwerken, zodat we in
september kunnen vaststellen. Actie Marijke
9.
Vergaderplanning 18/19
Het eerste overleg is vastgesteld op dinsdag 11 september. Deze eerste vergadering in ieder geval
inventariseren van punten/vragen voor de MR cursus. Verzoek om 8 bijeenkomsten en een moment
voor de MR-cursus te plannen. Actie Rosanne Het voorstel voor de overige data is inmiddels
gemaild.
10. Rondvraag/mededelingen
- Over huisvesting wordt druk overlegd met BOOR.
- Schoolgids en jaarverslag directie: Ellen stuurt deze documenten in de eerste week van het
nieuwe schooljaar. Iedereen kan schriftelijk feedback geven. Op 11 september kunnen we de
documenten al dan niet vaststellen.
- Wil de school meedoen aan actie Kinderpostzegels? De MR ziet hierin geen meerwaarde.
11. Afsluiting
Het was de laatste MR vergadering voor Alfred, Marcel en Rosanne. Ellen bedankt hen hartelijk
namens de school voor hun actieve bijdrage in de afgelopen jaren.
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