Verslag MR SBS De Romte
7 maart 2019
* = actiepunt; ** = besluit

1. Welkom en vaststellen agenda; zie verder hieronder
Aanwezig: Esther Brouwer, Anneke Gaastra, Wobkje Hibma, Hans Breukelaar
2. Verslag en actiepunten
MR 30-11-2018
– Verslag akkoord
– Actiepunten:
– OMR 21/1 en 27/2-19; zie onder
– Website:
o MR verslagen op de website zetten; actie Wobkje*.
o Diverse punten nazien, actualiseren, teksten verbeteren; actie Wobkje ism Joukje*.
– Snappet en wifi; modem was stuk. Opgelost.
– Diverse potjes (oud papier, steunstichting en AC) samenvoegen; dat scheelt kosten. Overleg is
geweest met verschillende partijen; die zijn akkoord. Wobkje doet de administratie ervan. Nu ism
Anne Marie uitvoeren. Actie Wobkje*.
– 3 nieuwe gezinnen met jonge kinderen in Hennaard, Lytsewierrum en Itens worden binnenkort
uitgenodigd voor de open dag op 20/3. Actie Anneke*.
Met een nieuwe bewoner met zoontje van 6 jaar in Itens is contact geweest.
– Thema duurzaamheid
o Project water loopt.
o Ledverlichting in school is besproken met het bureau, maar is nog niet aan de orde.
o Duurzaamheid staat wel op agenda van de Gearhing/OT7 (taskforce GGO). Er is een
innovatiepot beschikbaar. Het is goed om het thema zowel onderwijskundig als
bedrijfsmatig, bijv. zonnepanelen, tegelijkertijd op te pakken.
o Ook richting GMR willen we dit oppakken. We willen een overleg met de voorzitter GMR
Rutger Boudewijn. Wellicht ook mogelijk icm de ouderavond van juni. Zie ook hieronder.
Ouderavond 4-02-2019
– Goed bezocht. Thema Mindset werd goed ontvangen.
– Naar aanleiding van de toelichting van Feikje op de ontwikkelingen binnen de Gearhing werden
kritische vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de ouders. Deze zijn meegenomen naar
de OMR van 27/2.
– Zie verder het verslag over deze geslaagde avond in de Weekweetjes week 7 en 9
3. GMR, OMR en bestuur
OMR 27/2
– Presentatie OMR 21/1 en Ouderavond 4/2 over de ontwikkelingen door Feikje herhaald. Zie ook
Weekweetjes Week 5 en 6.
– Gevoel: we lopen achter de muziek aan. De andere MR-en muv Sjoukje (vrz OMR) zijn veel
minder kritisch op het proces en de uitkomsten ervan. Het hele plan, zowel fusie met Odyssee en
samenvoeging OT’s, wordt als vaststaand feit gepresenteerd. Ook de leerkrachten zijn niet vooraf
betrokken geweest.
– Ook vanuit de GMR zijn geen geluiden geweest. De agenda’s en verslagen worden pas maanden
later op de website gezet en de MR-en worden niet persoonlijk noch per e-mail geïnformeerd.
– We willen graag een overleg met Alex Peltekian (bestuursvoorzitter), Rutger Boudewijn (vrz GMR
en vertegenwoordiger van OT7), Renske … (vertegenwoordiger GMR van OT7) en Sjoukje de Jong
(voorzitter OMR) organiseren. Actie: Esther schakelt hierbij het secretariaat van Gearhing in.*
– Verslagen van OMR volgen pas vlak voor de volgende vergadering in plaats van vlak na een
overleg. Actie Wobkje richting Sjoukje.*
GMR
– Zie boven
– Agenda’s worden te laat gepresenteerd en zonder bijlagen. Verslagen zijn zeer beknopt; eigenlijk
alleen besluitenlijst.
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4. Tevredenheidspeiling
– De resultaten zijn (bijna) beschikbaar. Feikje komt binnenkort met een samenvatting.
– Preview: de tevredenheid van zowel ouders als leerlingen (bovenbouw) was weer zeer hoog!
– Binnenkort dus meer nieuws.
5. Vakantieplanning 2019-2020
– Vorig jaar vonden we dat we te laat waren om genoeg invloed uit te oefenen, dus willen we er dit
jaar op tijd bij zijn. Maar dat is nu nog net te vroeg.
– Op het moment dat het aan de orde komt zullen we daar een apart overleg aan wijden.
– Onderwerpen zijn:
o Een mogelijke strippenkaart, zodat ouders zelf de dagen kunnen inplannen, die niet
volgens de wet zijn aangewezen.
o Een tweeweekse meivakantie.
NB: Aan beide onderwerpen zit een scherp kantje, omdat dat vervelende consequenties kan
hebben voor de leerkrachten.
6.

Aftreedschema MR-leden
– Esther treedt na dit schooljaar af en is (na 5 jaar inzet) niet herkiesbaar. Een oproep komt in de
weekweetjes. Actie Wobkje.*
– Zowel Anneke als Wobkje treden na dit schooljaar af. Het heeft onze voorkeur dat in ieder geval
een van beide herkiesbaar is. Gezien de huidige onzekerheid over de personele bezetting volgend
jaar is daar nu nog geen uitsluitsel te geven.

7. Rondvraag
– De luizenzak is niet nodig om de verspreiding van luizen tegen te gaan (wetenschappelijk
bewezen), maar wel heel handig om jassen, wanten, mutsen en wat dies meer zij per kind op één
plek te bewaren.
– Het vertrek van Brechtsje naar Bolsward wordt door ons betreurd. Mede omdat de afgelopen
jaren veel tijd is geïnvesteerd om haar haar plekje te gunnen op onze school.
Volgende Activiteiten:
 MR overleg vakantieplanning
 MR overleg voorbereiding Ouderavond juni
 Juni 2019 Ouderavond over planning volgend jaar, teamsamenstelling, ontwikkelingen binnen
Gearhing en OT
 24 juni OMR
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