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Verslag
Opening vergadering
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Voorafgaande aan de vergadering was
al bekend dat 3 leden niet aanwezig konden zijn. Er is besloten de vergadering toch door te laten aangezien de
vorige vergadering in februari vanwege de te kleine agenda ook al was geschrapt.

MaCon / MaRap II.
Het concept Management Contract is 26 februari door directie aan MR leden gestuurd. Gezien de concept status
hebben we deze kortstondig besproken. MR herkent veel van de onderwerpen die ook in het Management
Rapportage II staan. Op de eerder gestelde vragen over het Management Rapportage II heeft de MR op 7 februari
van directie antwoorden gekregen.
De discussie komt op het in de MaCon en MaRap terugkerende onderwerp Engels. Deze ziet de MR al meerdere
jaren als verbeterpunt terugkomen, maar binnen de school verandert er weinig. Aan school zal meer duidelijk
worden gevraagd over het doel van Engels op de Korenaer. Is dit een ambitie van de school? de stichting? of
opvolging van Platform 2032? Volgende vergadering zal dit met directie worden besproken.

Fusie en FER status.
Op 21 februari ontvangt de oudergeleding het concept Fusie Effect Rapportage. Deze zal verder worden
besproken op het OMR-MT overleg zoals gepland op woensdag 20 maart. In de discussie die volgt wordt
opgemerkt dat:
- er nog geen nieuwe intentieverklaring is aangekondigd.
- de aangepaste insteek voor een kindcentrum van 0 t/m 12 nog niet in de FER staat.
Nicole heeft navraag gedaan over de besteding van de fusie compensatie gelden. Het rijk stelt geen
verplichtingen over waar het geld aan besteed moet worden. Het bevreemd de MR dat SAAM alleen de
compensatie voor het eerste jaar aan de school toekent en de overige bedragen in de stichting stort .
Hoewel de FER steeds completer wordt, zijn er op dit moment nog steeds tal van vragen over hoe de fusie en

nieuwbouw. Met name in de samenhang ziet de MR nog veel onduidelijkheden. Is de (grove) tijdsplanning van
de nieuwbouw wel haalbaar? Wat als die een jaar gaat schuiven? Hoe zit het dan met de FER? De OMR zal deze
kwestie, de samenhang tussen Bouw en Fusie, meenemen naar het overleg a.s. woensdag.
Er volgt nog een terugkoppeling op een oriëntatie gesprek die Nicole en Roland vorige week hadden met Anuska
en Marjan van de Ouder Vereniging. Dit was een prettig gesprek waarbij aan elkaar is uitgelegd wie waar mee
bezig is en welke stappen een ieder voor ogen heeft voor de fusie. Vooralsnog geen verdere actie nodig.

IPC evaluatie.
PMR geeft aan dat Claudia eerder bij het team de tweede ronde ervaringen met IPC heeft uitgezet. Het is niet
bekend of daar al reacties op zijn binnengekomen.
De samenvatting van reacties van de ouders zijn voor de vergadering rondgestuurd en worden besproken. Los van
enkele kritische vragen is er over het algemeen weinig uit op te maken. Voor de volgende vergadering zal
gekeken worden welke opvolging de (O)MR hier nog aan gaat geven.
Gezien het ontbreken van div. leden is besloten onderstaande agendapunten nu niet op te pakken, maar door te
schuiven naar de volgende vergadering.
MR verkiezingen.
Start van MR jaarplan 2019 / 2020.
Jaarverslag 2018.
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07-11-18
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Professioneel statuut.
15-01-19: status onbekend.
PMR doet navraag bij Peter.
Inventarisatie diverse besluitvormingstrajecten
binnen school dan wel SAAM.
Toevoegen preventiemedewerker in MRdocumenten.
15-01-19: Anja en Ria worden nog toegevoegd.
Uitnodigen Sandra Beuving 2018-2019.
15-01-19: Sandra Beuving was dit MR-overleg
aanwezig, om de ontwikkelingen rondom de fusie
en huisvesting toe te lichten.
Actiepunt gereed.
Uitnodigen derde partij, om de MR te informeren /
adviseren over het fusie traject.
15-01-19: Ronald Bloemers heeft in het MRoverleg van 10 december jl. uitleg gegeven.
Actiepunt gereed.
Nicole doet navraag over de MR quickstart.
15-01-19: zie verslag MR-overleg 15-01-19. Punt
wordt doorgeschoven naar schooljaar 2019-2020.
Actiepunt gereed.
Oppakken diverse activiteiten rondom de
Verkiezingen 2019.
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15-03-19
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15-01-19

??
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Evaluatie combi groepen 1-2.
08-01-19 GL: mail gestuurd naar de collega’s van
de combi groepen 1-2, met verzoek om ervaringen
te delen.
De PMR mailt hun reactie over de concept FER,
naar de MR-leden.
08-01-19 GL: PMR heeft besloten na de
kerstvakantie een reactie te geven.
Roland en Nicole laten Peter weten dat de MR na
de kerstvakantie terugkomt op de FER en
intentieverklaring.
15-01-19: op 19-12-18 heeft de OMR met het MT
om tafel gezeten en hen geïnformeerd.
Actiepunt gereed.
Roland pakt de niet / zeer beknopt besproken
agendapunten op via mail.
15-01-19: deze punten zijn in dit MR-overleg
alsnog op de agenda gezet en (kort) besproken.
Actiepunt gereed.
Roland doet navraag over de rol van de MR, mbt tot
het verzoek om het onderdeel wereldoriëntatie uit
de CITO groep 8 te laten vervallen.
15-01-19: zie verslag MR-overleg 15-01-19.
Monique heeft navraag gedaan. Petra koppelt het
besluit van de MR terug naar het MT.
De PMR informeert de collega’s in het
eerstvolgende teamoverleg, over mogelijke
personele gevolgen en consequenties nav een fusie.
Roland koppelt de bevindingen van de MR
betreffende de Macon, terug naar het MT. Zie
verslag MR-overleg 15-01-19
Roland maakt een overzicht van de van ouders
ontvangen reacties, mbt IPC.
Jaarverslag MR.
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Status omschrijving

RQ

Roland Quakkelaar
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Nieuwe actie

NU

Nicole Uringa

~

Lopende actie

MG

Monique Geesink

O

Open actie

MR

Mariska de Regt

?

Nog niet bepaalde actie

OMR

Oudergeleding MR

Cont.

Continue actie

Gereed

Actie afgerond

CvB

Christian van Boxtel

30%

Actie gedeeltelijk afgerond

CB

Claudia Buters

Inb.

In behandeling

GL

Gudule Lamers

Ontv.

Stukken ontvangen

PV

Petra Vreenegoor

vv

Actie vervallen

PMR

Personeelsgeleding MR

PvA

Plan van aanpak maken

MT

Management Team

