Notulen MR-vergadering
Datum:

maandag 28 januari, 19.30 – 22.20 uur

Aanwezig:

Gunther den Braven, Margot de Korte, José Eijbergen, Femmy van der Ent Braat
(voorzitter), Nicolette ten Velde (notulen), Francien Korpershoek, Willemijn van Keulen
(vanaf 20.15 uur), Gerdien Linthorst (vanaf 20.15 uur)

Afwezig:

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Opening en welkom door Femmy.
2. Update sollicitatieprocedure
Deze vergadering start met de aanwezigheid van het CvB. De MR krijgt een toelichting op de nieuwe
selectieprocedure voor de nog openstaande vacature voor directeur. Op dit moment staan er drie directievacatures open binnen KPOA, er wordt binnen een strak tijdsplan begonnen met de invulling van deze
functies. Er wordt gestart met de Kinderhof. De procedure omvat dezelfde BAC
(BenoemingsAdviesCommissie), dezelfde profielschets en dezelfde stappen als in het najaar van 2018. Er
vindt geen voorselectie plaats door de CvB. De planning is als volgt: 4 februari wordt de vacature
gepresenteerd en 12 februari sluit de reactietermijn, 11 februari vindt het voorbereidingsoverleg van de BAC
plaats en 18 februari de eerste gespreksronde. 20 februari is reservedatum voor een eventuele tweede
gespreksronde. Femmy informeert de overige leden van de BAC over deze data en koppelt de
voorkeurstijden terug aan de voorzitter van de BAC.
3. Schoolplan
Het tweede deel van het overleg is Willemijn aanwezig, samen met Gerdien: zij schuift vanuit eigen interesse
aan bij dit overleg. Gerdien vertegenwoordigt als ouder de Kinderhof in de GMR. Gerdien stelt zich kort aan
ons voor.
Voor de tweede keer staat het schoolplan op de agenda. Dit schoolplan is nog in ontwikkeling maar krijgt al
vorm. Willemijn heeft de MR gevraagd om over een aantal punten mee te denken. Het schoolplan wordt
door elke school binnen de KPOA ingevuld n.a.v. een concreet format wat richting geeft aan de opzet. Vraag
hierbij is of alle ambities van de Kinderhof een plek krijgen en de focuspunten duidelijk zijn (Onderwijs en
het jonge kind / Spelend en ontdekkend leren). De MR bespreekt o.a. de SWOT-analyse.
Willemijn vertelt over de laatste ouder-ontmoetingsavond. Door de ouders zijn formulieren ingevuld, met
antwoord op de vraag: ‘wat vind jij als ouder belangrijk in de school?’ die de MR samen met Willemijn
bespreekt. Conclusies zijn dat ouders wel degelijk betrokken willen zijn, dat de antwoorden divers zijn maar
er door ouders dus zeker behoefte is om hun opmerkingen of ideeën in te brengen. Willemijn is het
opgevallen dat de kernwaarden van het team gelijk zijn aan de kernwaarden die ouders inbrengen. Deze
kernwaarden wil Willemijn ook aan alle ouders presenteren, aangezien deze duidelijk terugkomen de
komende vier jaar.
Het schoolplan wordt verder doorgenomen en naast de leden van de MR geeft Gerdien mede vanuit haar
functie als onderwijsadviseur een aantal aanvullingen op het plan. Streefdatum van afronding van het plan
ligt nog op 1 maart as. Er wordt nog kort gesproken over het beleid van de school met betrekking tot de
Plusklas, die op dit moment draait als een pilot. De toekomst van de Plusklas staat nog niet vast.

Willemijn noemt nog dat de ABN Amro de Kinderhof heeft uitgekozen voor een sponsortraject. Dit zou met
name gaan om talentontwikkeling en wordt nog verder vorm gegeven.
4. Kindcentrum
Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaats met SKA over de mogelijkheid om een
kindcentrum te vormen op het Fürglerplein.
5. Werkverdelingsplan
Vanuit de CAO zijn er afspraken gemaakt over de werkverdeling op school. Dit is een zaak van de PMR: zij
heeft instemmingsrecht op de procedure en de inhoud. Ronald zal binnenkort de voorzet aan de
medewerkers presenteren. Voor de Kinderhof lijkt het op het eerste gezicht geen grote veranderingen op te
leveren.
6. W.v.t.t.k.
Francien wil graag het onderwerp ‘schoolplein-geluiden’ weer terug op de agenda. Femmy geeft aan dat zij
toch regelmatig hoort dat ouders twijfels hebben bij de pauzeinvulling, met name de televisie die tijdens het
eten aanstaat. Zeker ook omdat de programma’s niet altijd geschikt lijken te zijn. Nicolette refereert aan de
eerdere overleggen over het continuerooster waar dit een punt van discussie was en er aangegeven is dat
het om educatieve programma’s zou gaan. Er wordt over alternatieven gesproken, de MR blijft dit een
belangrijk punt vinden om regelmatig te evalueren. We laten dit een andere keer terugkomen op de agenda,
gezien het tijdstip.
7. Rondvraag
8. Sluiting.
Het volgende overleg is gepland op maandag 11 maart om 19.30 uur. Tijdens dit overleg kijken we naar de
stand van zaken van het schoolplan en kan de MR eventueel nog als klankbord voor Willemijn dienen.
Verdere onderwerpen worden nog bepaald. Het overleg wordt afgesloten.

