Notulen 3MR vergadering
Datum: 9-3-2020
Aanwezigen oudergeleding:Monique, Ilona, Vincent, Willem Peter, Jeffrey,Rob,Tessa
Aanwezigen leerkrachten: Marissa, Kim, Esther, Robin, Karin, Karlijn
Aanwezigen directie: Gerrie, Linda, Annemarie, Miriam
Gasten: Krista van Vreeswijk en Elza (leerkracht Sterappel)
Agendapunten
1. Welkom, zijn er nieuwe mr-leden?
Tessa van Scheick (ouderlid van de Meent)
2. Notulen vorige vergadering:
Nieuwe versie wordt toegestuurd want er stond een fout in over instemmings en adviesrecht.
3 Evaluatie meerscholendirecteur.
Gerrie geeft aan dat er 4 evaluaties binnen zijn gekregen.
Rob: de Meent heeft gekeken naar de toegevoegde waarde van de meerscholendirecteur.
Overleg heeft niet eerder plaats kunnen vinden dus vandaar dat hij vandaag pas is
toegestuurd.
Willem peter geeft aan dat hij het niet eens is met de vorm. Vreemd dat iemand een enquête
stuurt over de eigen functie, niet transparant. Doet geen recht aan een goede evaluatie.
Vincent heeft via mail gereageerd en staat achter reactie Willem Peter.
Krista heeft Gerrie opdracht gegegeven om de enquete uit te zetten. Gerrie heeft al eerder 360
graden evaluatie moeten uitvoeren, deze is besproken met het bestuur. Krista wil best
nadenken over een andere manier. De insteek van de evaluatie was om de functie te
evalueren niet het functioneren van Gerrie,.
Willem peter wil zeker niet achter de rug om evalueren. Volgens hem zou een onafhankelijke
persoon info moeten ophalen en dan evalueren.
Vincent geeft aan dat niet duidelijk was wat het doel van de evaluatie was. Wat wordt er van
mij gevraagd? En dan, waar doe ik het voor, welk nut heeft het?
Mark v/d Pol wilde 5 grotere IKC’s neerzetten zo is de functie ontstaan. Plan heeft het niet
gehaald. Samenwerking tussen scholen wel.
Krista dacht snel te evalueren, is verkeerd uitgepakt. We gaan kijken naar een andere vorm.
Bestuur is zoekend: wat is haalbaar voor organisatie en medewerkers?. We kunnen niet
zomaar opgezette vormen stopzetten.
Vincent heeft nu een duidelijk beeld en bedankt Krista voor de uitleg.
MR-en ontvangen opnieuw een andere vorm van evaluatie van Krista.
4. Integraal Huisvestingsplan van de gemeente door Krista
IHP verdeeld in 4 periodes.
Bij de GMR, raad van toezicht, directeuren is er informatie opgehaald. De besturen in de
omgeving hebben ook regelmatig overleg.
1e periode: Uitbreiding Blinker en renovatie Beatrix in Buren
2e periode: Vanaf 2025 haalbaarheidsonderzoek: wat doen we met scholen Lienden en
Ommeren. Twee scholen in 1 gebouw. In dit plan wordt ook de Eben Haëzer in Lienden
betrokken.
3e periode: Dominee Derksen en Wiekslag, kunnen deze samenwerken?
4e periode: Bekijken wat gebeurt er met de Blinker en de Aldenhaag.

Willem Peter: Stel dat Lienden, Ommeren, Ingen een grote aantrek of terugtrek van leerlingen
krijgt, wordt er bijgeschaafd gedurende deze grote periode?
Krista: er worden jaarbegrotingen gemaakt. Natuurlijk wordt er gekeken en bijgeschaafd indien
de situatie veranderd. Het is een gentleman's agreement.
Rob: Eventuele fusie Meent/Sterappel? Waar gaan de leerlingen heen?
Krista: Praten over wat willen de meeste ouders waar de leerlingen heen gaan. Dit traject gaan
we dan bespreken en meenemen.
Vincent: perspectief MR. Toegevoegde waarde als we vastleggen dat de MR tijdig en volledig
wordt betrokken om mee te denken en praten.
Krista: Er is instemmingsrecht in het stuk fusie. Stel gerust vragen. Wij nemen de MR mee
hierin.
Rob: Prognoses leerlingen Meent lopen terug. Wat is de opheffingsnorm?
Wat vind je als bestuur belangrijk?
Krista: landelijk is vastgesteld als je <23 leerlingen hebt dan geen bekostiging. Overweging:
kunnen we wel kwaliteit bieden en hoe staan ouders hier tegenover? Wat wil je als ouders en
Basis Buren?
Wat willen ouders en MR van de school? We willen samen in gesprek blijven.
Tessa: Wat is het juiste moment om te communiceren naar ouders, gekeken vanuit Basis
Buren.
Krista: open en eerlijk zijn al bij de rondleiding. Positief promoten blijft goed.
Esther: Staat het al vast dat er een nieuw gebouw komt?
Krista: gebouw 9 miljoen staat beschreven in IHP, gemeente moet uiteindelijke klap nog erop
geven.
Esther: maakt zich zorgen over lokaal grootte in een nieuw gebouw.
Krista: we hebben wel hier inspraak in.
Rob: Kan er een slecht weer protocol komen?
Krista: diversiteit is de kernwaarde. Wat past er bij de leerling en leerkracht populatie?
Jeffrey: Als stichting heb je wel een stem in het belang van de continuïteit van het onderwijs.
Wat is jouw eigen stem? Er mag stevig vanuit het bestuur een standpunt komen.
Voorstel Rob: laten we samen met de drie locaties een samenwerking hierin zoeken.
Jeffrey: beleidsmatig moeten er ook gekeken worden Op directie en bestuursniveau.
In de volgende MR bespreekt elke locatie of er behoefte is aan een slecht weer protocol.
5. Begroting en meerjaren bestuursformatieplan.
Voorstel: Gerrie gaat jaarplanning maken. Zodat er tijdig documenten toegestuurd kunnen
worden en zaken in de eigen Mr besproken kan worden. Eind maart klaar.
Vincent: Vanaf 1 juli wijzigt de wet medezeggenschap.
6. Subsidie aanvragen en ERASMUS+.
Schoolkracht subsidie: voor drie scholen aangevraagd. Alleen de Meent is ingeloot.
Monique: Wordt de subsidie gedeeld met de drie scholen.
Gerrie: waar lukt zullen we scholing die we inplannen samen hieruit volgen.
Erasmus+: Zal vanaf november weer starten. Gezamenlijk project. Gericht op eigenaarschap
van leerlingen. Met een schoolspecifieke invulling.

7. GMR
Kregen weinig informatie afgelopen jaren. Nu ontvangen we de notulen.
17 maart nieuwe GMR.
Als je wilt deelnemen aan de GMR mag je deelnemen.
Robin heeft dit afgelopen bijeenkomst bij personeelscommissie gedaan. Het was heel
verhelderend.
Vincent: Wat in concreet afgesproken om te voorkomen dat we geen informatie krijgen?
Gerrie: Thea van Tuijl deelt ze met Gerrie. Gerrie zal ze delen met de MR.
Samenstelling GMR: 6 ouders en 6 leerkrachten. Er zijn clusters van scholen gemaakt. Per
cluster twee ouders en een leerkracht.
Voor ons is het lastig om een ouder voor de GMR te leveren Voorstel ligt bij de GMR of we een
leerkracht mogen leveren en een andere school een ouder.
Willem Peter: lastig dat we laat de GMR notulen krijgen. We lopen maanden achter met
informatie. Tot we de goedgekeurde notulen krijgen.
Kunnen we van Marian de korte samenvatting van de GMR al krijgen?
We kunnen dan ook beter input geven naar de GMR.
Indien Robin in de GMR mag is het voorstel dat Robin ons regelmatig als MR op de hoogte
houdt van de ontwikkelingen in de GMR.
8. Rondvraag en agendapunten voor het volgende overleg op dinsdag 25 mei.
Vincent: Hebben we een medezeggenschapsstatuut binnen de MR, hierin leggen we afspraken
vast.
Gerrie: gaat navraag doen.
Rob: MR academie wordt gebruikt bij de Sterappel. Het staat vrij binnen de MR academie om
meerdere mensen een account te maken.
Gerrie pakt dit samen met Robin op om het uit te breiden voor de Regenboog en Meent.
Aanvulling: Op 24-03-2021 is dit administratief geregeld. Elke school heeft 4 abonnementen, 2
voor ouders en 2 voor leerkrachten. Looptijd huidig abonnement: december 2022 ( 20% korting
daardoor).

